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احلؿد هلل اًمؼائؾ( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [إطمزاب ,]21:واحلؿد هلل اًمذي أرؾمؾ ًمـا ظمػم
رؾمؾف ,وأنزل قمؾقـا أومضؾ يمتبف ,وهقل ًمؾقطمقلم محؾة مـ اًمصحاسمة ,ومـ
شمبعفؿ مـ اًمس َؾػ اًمذيـ محؾقمها ,وأوصؾقمها سملىمقاهلؿ ,وما ؾمطره
اًمتاريخ مـ أومعاهلؿ ,ومؽاكقا ظمػم طمامؾ خلػم حمؿقل ,ومجاءت كامذضمفؿ
ُمشـرىمة ,ومعؼمة قمـ ُطم هبفؿ ًمـبقفؿ ﷺ.
غت ؾمـتُف اخلؾقؼة وإُمم,
ُصمؿ اًمصالة واًمسالم قمغم ظمػم اًمقرى ,مـ سم َؾ ْ
وظمػم مـ صغم وصام ودقما ,وظمػم مـ سملم ٕمتف ـمريؼ اهلدى ,ومؽميمفا قمغم
حمجة سمقضاء كجا هبا يمؾ مـ ؾمؿع ووقمك ,صغم اهلل قمؾقف وقمغم آخف ,ومـ
اهتدى هبديف إمم يقم اًمده يـ .صمؿ أما سمعد...
أخي القازئ:
أؾم ُطر وصػحات ,ومقفا ُؾمـَـ وقمباداتُ ,ؾمـَـ ملثقرة ,وقمبادات
ْ
جمفقًمة ومعؾقمة ,وأظمرى مفجقرة ,إهنا ِمـ ٌَح مـ اهلل -ضمؾ ذم قماله -هلذه
ِ
إمةً :مقستزيدوا مـ اًمطاقمات ,وهل ِمـ ٌَح :حَا ومقفا مـ مضاقمػة إضمقر
اًمتل مل شمؽـ ًمألمؿ اًمساسمؼة ,مـحفا ضمؾ وقمال هذه إمة ,واؾمتقدع ومقفا
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صمؿرات قمظقامت عمـ ؾمارع إًمقفا ,ومفل ِمـ ٌَح قماًمقة اًمػضؾ ,ضمؾقؾة اًمؼدر,
قمظقؿة اًمثؿرة ,اىمؽمح قمكم يمتاسمتفا أطمدُ اإلظمقة اًمػضالء -ضمزاه ريب ظمػم
اجلزاء -ويمان داوم ًعا زم ذم شمسطػمها ؾمببان رئقسان:
قطمد ,وأبؽك قملم
أوهلام :ما مج ؾمؿع يمؾ مسؾؿ ,وأطمزن ىمؾب يمؾ م ه
ِ
ورؾمؿ قمـف مـ ِىم َبؾ َم ْـ ؾمخروا
يمؾ ُحمب خلؾقؾ اهلل كبقـا ﷺ طمقـام كقؾ مـفُ ,
مـف ,واؾمتفزؤوا سمرؾمؿ يماريؽاشمػمات ؾماظمرة ُشمسـلء ًمف -ومداه أيب وأمل-
وإمم يقمـا هذا ما زًمـا كسؿع سمؿثؾ هذا مـ سمؾد وآظمر ,وٓ قمجب مـ
ذًمؽ :ومؼد شمبع همٓء مجق ًعا يمػار ىمريش ,وهمػمهؿ طمقـام آذوه وؾمخروا مـف,
ومـال اًمصحاسمة -رضقان اهلل قمؾقفؿ -ممـ كال وآذى رؾمقل اهلل ﷺ,
طمؼ رؾمقل اهلل ﷺ َد ْي ٌـ قمغم يمؾ إمة طمتك ُيرد طم ُّؼف ﷺ.
واًمدوماع قمـ ه
ِ
ـ أهؿ أنقاع اًمده وماع قمـف :اًمده وماع قمـ ؾمـتف ,وإفمفار أظمالىمف ﷺ
وم ْ
اًمتل ؿمقهفا اًمغرب ,واًمتعريػ هبديف واحلث قمغم شمطبقؼف سمـشـر اًمؽتب ذم
ذًمؽ ,وأومم اًمـاس شمطبق ًؼا هلديف ﷺ ,واعمسارقمة ًمسـتِف هؿ أهؾ ديـف ,ومنن

مـ ير ّد قمـ ِقمرض اًمـبل ﷺ سمؼقًمف يـبغل أن يؽقن مـ أطمرص اًمـاس قمغم
أجضا ,ومقحقل ُؾمـة
بل ﷺ وهديف ,وشمطبقؼ ُؾمـَـِف سمػعؾف ً
آمتثال ٕوامر اًمـ ه
اًمـبل ﷺ ذم كػسف ,وذم جمتؿعف ,وسملم أهؾف وأوٓده ,وـمالسمف ,وإظمقاكف.
واًمسبب اًمثاين :هق ما يشفده واىمعـا اًمققم مـ اًمتػريط ذم ُؾمـة اًمـبل
ﷺ وامتثاهلا ,سمِ ُحجة أهنا مما ُيثاب وماقمؾفا وٓ ُيعاىمب شماريمفا ,وًمق شمتبعت
6
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أظمل اًمؼارئُ -ؾمـة اًمـبل ﷺ َحَا وضمدت ومقفا أن اًمصحاسمة -ذم هماًمبػر ُىمقن ذم إوامر سملم اًمقاضمبات ,واعمستحبات مـ طمقث
أمرهؿُ -ي ه
اًمسمال واًمتطبقؼ ,سمؾ هؿ أطمرص اًمـاس قمغم اخلػم ,وأؿمدهؿ أؾم ًػا ًمػقاشمف
وًمق يمان كاومؾة ,سمقـام ذم واىمعـا دمد مـ يعرف ومضائؾ قمديدة ,وقمظقؿة ذم
ُؾمـَـ يمثػمة َقمؾِ َؿفا ومل يعؿؾ هبا ,وًمق عمرة واطمدة ,وًمرسمام رأجت مـ شمظفر
مػر ًـما ذم يمثػم مـ
وطم ُّ
قمؾقف مظاهر اًمصالح وآؾمتؼامةُ ,
ب اخلػم ,و ُيرى ه
اًمســ سمؾ ُضم هؾفا!! ومال دمد ُؾمـة اًمـبل ﷺ فماهرة قمؾقف ذم َؾم ْؿتِف ,وأظمالىمف,
ُّ
ص
وطم ِر َ
ب اًمعؾؿ َ
وشمعامؾف ,وقمبادشمف ,سمؾ رسمام يمان هذا ؿملن سمعض َم ْـ َـم َؾ َ
اًمسـة ,مع معرومتف سمؽثػم مـ
قمؾقف ,صمؿ شمراه مؽماضم ًعا ذم قمؿؾف وطمرصف قمغم ُّ
يعرومقن اًمعؾؿ:
اعمسائؾ اًمعؾؿقة,
واًمسـَـ اًمـبقية ,وًمئـ يمان اًمسؾػ ه
ُّ
سماخلشـقة اًمتل شمقرث زياد ًة ذم اًمطاقمات ,واًمعبادات ,واحلرص قمؾقفا ,ومام
مدى شملثػم ِقم ْؾ ِؿـا ,ومعرومتـا سماخلالف ،وأدًمة يمثػم مـ اعمسائؾ ,ذم شمطبقؼ
اًمسـَـ ,واًمعبادات؟
يمثػم مـ ُّ
أومـقت
ىمال أطمدهؿ ٔظمر يستؽثر مـ اًمعؾؿ و ٓ يعؿؾ« :يا هذا إذا
َ
قمؿرك ذم مجع اًمسالح ومؿتك شمؼاشمؾ؟!».
يذمقن مـ يعؾؿ وٓ يعؿؾ ،ويمذا مـ جيؿع
وًمؼد يمان اًمس َؾػ ُّ ô
اًمعؾؿ سمال قمؿؾ ,وحا سمؽر أصحاب احلديث مر ًة قمغم إوزاقمل اًمتػت
ٍ
طمريص ,ضمامعٍ ,ضماؿم ٍع ًمقس سمؿـتػعٍ ,وٓ كاوم ٍع»,
إًمقفؿ ،ومؼال« :يمؿ مـ
املنح العلية يف بيان السنن اليومية
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وحا رأى اخلطقب اًمبغدادي  $يمثرة مـ هيتؿ سمرواية احلديث ,وطمػظف,
مع ِىمؾة اًمعؿؾ ,أخػ رؾماًمة ىمقهؿة ,قمـقاهنا[ :اىمتضاء اًمعؾؿ اًمعؿؾ].
ومام شمؼدم هق طمال يمثػم مـا ,وٓ أنؽر أن هـاك كامذج مشـرىمة ذم واىمعـا,
سماًمسـة يمثػمة ,وشملمؾ -أظمل اعمبارك -ما ؾمـقليت مـ
ًمؽـ مظاهر اًمتػريط ُّ
بل ﷺ ِطمسًا
سمعض اًمـامذج ًمؾرقمقؾ إول -اًمذيـ اىمؽمسمقا مـ ُؾمـة اًمـ ه
ً
وقمؿال -ومـ شمبعفؿ مـ اًمس َؾػ -رمحفؿ اهلل مجق ًعا ,-وهل يمثػمة ذم هذا
اًمباب ,وًمؽـ ذيمرت ذم اًمتؿفقد سمعضفاً :معؾ ومقفا ما يستـفض ِمهتل
ِ
اًمسـة.
ومهتؽً :متطبقؼ ُّ

أؾملل اهلل  -شمعامم -سملؾمامئف احلسـك ,وصػاشمف اًم ُعغم ,أن جيعؾـل وإياك

ِ
اًمسـة ,ويتؿسؽقن هبا ذم أىمقاهلؿ ,وأومعاهلؿ ,ومجقع أطمقاهلؿ,
ممـ يتبعقن ُّ
إكف وزم ذًمؽ واًمؼادر قمؾقف ,وصغم اهلل وسمارك قمغم كبقـا حمؿد وقمغم آخف
يمثػما إمم يقم اًمديـ.
وصحبف وؾمؾؿ
ً
شمسؾقام ً
كرثّ انفقٛش إنٗ ػفٕ ستّ:
د .ػثذ اهلل تٍ دًٕد انفشٚخ
(@hotmail.com)1

Email : A

( )1أىمقؿت قمغم مادة هذا اًمؽتاب دورات ومساسمؼات ذم حماضـ شمرسمقية ,ومؿـ أراد
كامذج أؾمئؾة احادة وإضماسماهتا ومؾقتقاصؾ مع سمريد اعممًمػ.
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أربعون درسًا يف سنن النيب ﷺ اليوةي
درؾما
أضع سملم يديؽ أظمل اًمؼارئ
شمؼسقام هلذا اًمؽتاب قمغم أرسمعلم ً
ً

مراقم ًقا شمراسمط اعمقضقع ىمدر اعمستطاع ,وراوطمت سملم صمالث إمم مخس
ً
شمسفقال ًمتـاوهلا قمغم قمدة جماًمس ذم اعمساضمد,
صػحات ًمؽؾ درس شمؼري ًبا:
وجماًمس اًمذيمر ,واًمتدارس ,وطمؾؼات اًمتحػقظ و ُد ْو ِرها ,واًمدروس
إرسية ,وهمػمها مـ اعمحاضـ اًمؽمسمقية.
اًمدرس

اًمصػحة

قمـقان اًمدرس

1

معـك اًمسـة – كامذج مـ طمرص اًمسؾػ قمؾقفا  -صمؿراهتا

42-11

4

اًمســ اعمقىمقشمةً :
أوٓ:وىمت ما ىمبؾ اًمػجر – ؾمــ سمعد

11-43

آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم
1

ؾمــ اًمقضقء

16-14

2

ؾمــ ىمقام اًمؾقؾ واًمقشمر – اًمسـة اًمثاًمثة :اؾمتػتاح صالة اًمؾقؾ

34-17

سمريمعتلم ظمػقػتلم
3

اًمسـة اًمراسمعة:أدقمقة اؾمتػتاح صالة اًمؾقؾ– اًمسـة اًمثامـة:

31-34

ؾمقر معقـة آظمر صمالث ريمعات
4

اًمسـة اًمتاؾمعة :اًمؼـقت ذم اًمقشمر ومسائؾف

32-31

5

اًمسـة اًمعارشة :اًمدقماء ذم صمؾث اًمؾقؾ أظمر إمم هناية وىمت

46-32

ما ىمبؾ اًمػجر
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قمـقان اًمدرس

اًمدرس

اًمصػحة

6

صماك ًقا :وىمت اًمػجر :ؾمــ أذان

42-41

7

ؾمـة اًمػجر وما يتعؾؼ هبا مـ أطمؽام وؾمــ

54-43

16

ؾمــ اًمذهاب إمم اعمسجد

66-51

11

ؾمــ ذم اًمصالة – اًمسـة اخلامسة :ىمبض اًمقد اًمقرسى

62-61

سماًمقؿـك
14

اًمسـة اًمسادؾمة :دقماء آؾمتػتاح – اًمسـة اًمعارشة :ىمراءة

67-62

ؾمقرة سمعد اًمػاحتة
11

ؾمــ اًمريمقع واًمرومع مـف

72-76

12

ؾمــ اًمسجقد واجلؾسة سملم اًمسجدشملم

77-73

13

ؾمــ ذم اًمتشفد

164-166

14

إذيمار اعمنموقمة سمعد اًمصالة

116-165

15

اًمسـة اجلؾقس سمعد اًمػجر ذم اعمصغم  -أذيمار اًمصباح

114-111

16

صماًم ًثا :وىمت اًمضحك وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ

144-115

17

راسم ًعا :وىمت اًمظفر وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ

144-141

46

ظمامسا :وىمت اًمعرص وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ
ً

114-145

41

ؾمادؾما :وىمت اعمغرب وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ
ً

116-111

44

ؾماسم ًعا :وىمت اًمعشاء وما يتعؾؼ سمف مـ ؾمــ

124-117
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اًمدرس

قمـقان اًمدرس

اًمصػحة

41

ؾمــ اًمـقم – اًمسـة اًمسادؾمة :وضع اًمقد اًمقؿـك حتت اخلد

125-121

إجؿـ
42

واًمسـة
اًمسـة اًمساسمعة :أذيمار اًمـقم مـ اًمؽتاب ُ

134-125

43

ؾمــ ومقام يراه اًمـائؿ -اًمسـة عمـ اؾمتقؼظ مـ كقمف

142-135

44

اًمســ همػم اعمقىمقشمة :ؾمــ اًمطعام – اًمسـة اًمثاًمثة :أظمذ

154-143

اًمؾؼؿة اًمساىمطة وأيمؾفا
45

اًمسـة اًمراسمعةً :معؼ إصاسمع – اًمسـة اًمعارشة :مدح اًمطعام

156-151

إذا أقمجبف
46

اًمسـة احلادية قمنمة :اًمدقماء ًمصاطمب اًمطعام – اًمسـة

164-157

اًمراسمعة قمنمة :شمغطقة اإلكاء ًمقال
47

وىمػة مع طمرص اًمشقطان قمغم مالزمة اًمعبد وإومساده ٕمقر

166-161

ديـف ودكقاه
16

ؾمــ ذم اًمسالم واًمؾؼاء واعمجاًمسة – اًمسـة اًمثاًمثة :شمعؿقؿ

174-167

اًمسالم
11

اًمسـة اًمراسمعة :اسمتداء اًمسالم – اًمسـة اًمثامـة :شمبؾقغ اًمسالم

176-171

14

اًمسـة اًمتاؾمعة :اًمسالم قمـد دظمقل اعمجؾس ومػارىمتف –

462-177

اًمسـة اًمعارشة :يمػارة اعمجؾس
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

11

قمـقان اًمدرس

اًمدرس

اًمصػحة

11

ؾمــ ذم اًمؾباس واًمزيـة – ؾمـقة ًمبس اًمبقاض مـ اًمثقاب

466-463

12

مـ اًمسـة اؾمتعامل اًمطقب ومقاضع شمليمده

416-467

13

ما ُيستثـك مـ اؾمتعامل اًمطقب واًمسـة ذم شمرضمقؾ اًمشعر

444-417

14

ؾمــ ذم اًمعطاس واًمتثاؤب

446-441

15

ؾمــ أظمرى يقمقة

412-447

16

اًمدقماء وؾمــف

426-413

17

مـ اًمســ اًمققمقة :ذيمر اهلل شمعامم – طمال اًمصحاسمة معف -

425-421

وأمهقتف
26

اًمذيمر كققمان – مما ورد مـ اًمذيمر

12

املنح العلية يف بيان السنن اليومية

432-426


 يؼُٗ انضَُُّّح:
اًمسـة ذم إصؾ ,هل :يمؾ ما ُأضـقػ ًمؾرؾمقل ﷺ مـ ىمقل ،أو ومعؾ,
ُّ
ِ
ِ
اًمسـة ,ومػل إصؾ
أو شمؼرير ,أو صػة َظم ْؾؼقة ,أو ُظم ُؾؼقة ,هذا هق معـك ُّ
اخل َؾ َػ ِ
ِ
ِ
اء ا ْ َعم ْف ِد هيلمَ
هل :اًمطريؼة ,ومـف ىمقل اًمـبل ﷺَ « :وم َع َؾقْؽ ُْؿ سمِ ُسـتل َو ُؾمـة ْ ُ
اًمر ِ
اؿم ِدي َـََ ,تسؽُقا ِهبا َو َقم ُّضقا َقم َؾقْ َفا سمِاًمـ َق ِ
اضم ِذ»( ,)1مـ طمديث اًمعرسماض
َ
َ
اسمـ ؾمارية ﭬ ,ومؽؾ ما يمان قمغم ـمريؼتف ﷺ ومفق مـ ؾمـتِف ,ومؼد يؽقن
احلمقر سمف ذم ؾمـتف مستح ًبا ,أو واضم ًبا طمسب ما شمؼتضـقف إدًمـة.
اًمسـة هل سمؿعـك :اعمستحب ,واعمـدوب,
ُصمؿ ؿماع قمـد اعمتلظمريـ أن ُّ
وهق اًمذي ضمرى قمؾقف قمؿؾ أهؾ إصقل ,واًمػؼف ,وهذا اعمعـك هق اعمراد
وماًمسـة قمغم هذا اعمؼصقد :هل ما أمر هبا اًمشارع ًمقس
ذم هذه اًمقرىماتُّ ,
قمغم وضمف اإلًمزام ,وصمؿرهتا :أنف ُيثاب وماقمؾفا ,وٓ ُيعاىمب شماريمفا.

( )1رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)4607واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)2676وصححف إًمباين (صحقح
اجلامع .)499/1
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ًَ ارض يٍ دشص انضَّهَف ػهٗ انضَُُّّح:
 -1روى مسؾؿ ذم صحقحف طمديث اًمـُّعام ِن سم ِـ ؾم ِ
املٍ َقم ْـ َقم ْؿ ِرو ْسم ِـ
َْ ْ َ
َأ ْو ٍ
س ﭭ َىم َالَ :طمد َصمـِل َقمـْ َب َس ُة ْسم ُـ َأ ِيب ُؾم ْػ َق َ
انَ ،ىم َالَ :ؾم ِؿ ْع ُت ُأم َطمبِق َب َة
اّلل ِ ﷺ َي ُؼ ُ
قلَ :ؾم ِؿ ْع ُت َر ُؾم َ
َشم ُؼ ُ
قلَ « :م ْـ َصغم ا ْصمـَت َْل َقمشـر َة َر ْيم َع ًة ِذم َي ْق ٍم
قل ّ
ت ِذم ْ
اجلَـ ِة»(َ .)1ىما ًَم ْت ُأ ُّم َطمبِق َب َةَ :وم َام شم ََر ْيمت ُُفـ ُمـ ُْذ
َو ًَمقْ َؾ ٍةُ ،سمـ ِ َل ًَم ُف ِهبِـ َسمقْ ٌ
ؾم ِؿ ْعت ُُفـ ِم ْـ رؾم ِ
اّللِ ﷺَ ,و َىم َال َقمـْ َب َس ُةَ :وم َام شم ََر ْيمت ُُفـ ُمـ ُْذ َؾم ِؿ ْعت ُُفـ ِم ْـ
قل ّ
َ ُ
َ
ُأ هم َطمبِق َب َة.
َو َىم َال َقم ْؿ ُرو ْسم ُـ َأ ْو ٍ
سَ « :ما شم ََر ْيمت ُُفـ ُمـ ُْذ َؾم ِؿ ْعت ُُفـ ِم ْـ َقمـْ َب َس َة».

عامن سمـ ؾم ِ
املٍَ « :ما شم ََر ْيمت ُُفـ ُمـ ُْذ َؾم ِؿ ْعت ُُفـ ِم ْـ َقم ْؿ ِرو ْسم ِـ
َوىمال اًمـُّ ُ ْ ُ َ
َأ ْو ٍ
س».
 -4طمديث َقم ِكم ﭬَ :أن َوم ِ
اـم َؿ َة ْ
َت َما َشم ْؾ َؼك ِم َـ اًمر َطمك ِذم َي ِد َها,
اؿم َتؽ ْ
َو َأتَك اًمـبِل ﷺ ؾم ْبلَ ,وما ْك َط َؾ َؼ ْت َوم َؾؿ َ ِ
دمدْ ُهَ ,و ًَم ِؼ َق ْت َقم ِائ َش َةَ ,وم َل ْظم َ َؼم ْهتَاَ ,وم َؾام
ْ
َ ٌ
ضماء اًمـبِل ﷺَ ،أ ْظمؼم ْشمف قم ِائ َش ُة سمِؿ ِج ِ
لء َوماـمِ َؿ َة إِ ًَم ْق َفاَ ,وم َجا َء اًمـبِ ُّل ﷺ إِ ًَم ْقـَا,
ََ ُ َ
َ
ُّ
َ َ
َو َىمدْ َأ َظم ْذكَا م َض ِ
اضم َعـَاَ ,وم َذ َه ْبـَا َك ُؼق ُمَ ,وم َؼ َال اًمـبِ ُّل ﷺَ « :قم َغم َمؽَاكِؽ َُام» َوم َؼ َعدَ
َ
َسم ْقـَـَا َطمتك َو َضمدْ ُت َسم ْر َد َىمدَ ِم ِف َقم َغم َصدْ ِريُ ,صمؿ َىم َالَ « :أَٓ ُأ َقم هؾ ُؿؽ َُام َظم ْ ًػما ِمما
ؾم َل ْختُام؟ إِ َذا َأ َظم ْذ َُتا م َض ِ
اّلل َأ ْر َسم ًعا َو َصمالَصمِلمَ َ ,وشمُس هب َحا ُه َصم َ
ال ًصما
اضم َعؽ َُامَ ،أ ْن شم ه
َ َ
َ َ
ُؽؼما ّ َ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1727
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َو َصمالَصمِلمَ َ ,و َحتْ َؿدَ ا ُه َصم َ
ال ًصما َو َصمالَصمِلمَ َ ,وم ُف َق َظم ْ ٌػم ًَمؽ َُام ِم ْـ َظمادِ ٍم»(.)1

ِ
ِ
بل ﷺِ ,ىم َقؾ
وذم روايةَ :ىم َال َقم ِ ٌّكم ﭬَ « :ما شم ََر ْيم ُت ُف ُمـ ُْذ َؾمؿ ْع ُت ُف م َـ اًمـ ه
ًَم ُفَ :وَٓ ًَم ْق َؾ َة ِص هػلمَ ؟ َىم َالَ :وَٓ ًَم ْق َؾ َة ِص هػلمَ »(.)2
ِ
قمكم ﭬ ىمائدً ا
ومعؾق ٌم أن ًمقؾة ص هػلم ًمقؾة دارت ومقفا معريمة ,يمان ٌّ
اًمســة.
ومقفا ,ومع ذًمؽ مل يـشغؾ قمـ هذه ُّ
 -1يمان اسمـ قمؿر ﭭ ُي ه
صكم قمغم اجلـازةُ ,صمؿ يـصـرف ,وٓ يتبعفا فمانًا

اًمسـة ,ومل يعؾؿ سماًمػضؾ اًمقارد ذم اشمباقمفا طمتك شمُد َومـ ,ومؾام
أن هذا هق يمامل ُّ

اًمسـة ,وشملمؾ ماذا ىمال؟!
سمؾغف طمديث أيب هريرة ﭬ كدم قمغم ومقات ُّ
َان َىم ِ
قمـ َقم ِ
ام ِر ْسم ِـ َؾم ْع ِد ْسم ِـ أيب َوىم ٍ
اصَ ،أن ُف يم َ
اقمدً ا ِقمـْدَ َقم ْب ِد اّللِ ْسم ِـ
ِ
قر ِةَ ,وم َؼ َالَ :يا َقم ْبدَ اّللِ ْسم َـ ُقم َؿ َر! َأَٓ
اب َصاطم ُ
ُقم َؿ َر ,إ ْذ َـم َؾ َع َظمب ٌ
ب ا ْ َعم ْؼ ُص َ
قل اّللِ ﷺ َي ُؼ ُ
قل َأبُق ُه َر ْي َرةَ؟ إك ُف َؾم ِؿ َع َر ُؾم َ
شم َْس َؿ ُع َما َي ُؼ ُ
قلَ « :م ْـ َظم َر َج َم َع
ِ ٍ ِ ِ
َان ًَمف ىمِػما َـم ِ
ان ِم ْـ َأ ْضم ٍر,
ضمـ ََازة م ْـ َسم ْقت َفا َو َصغم َقم َؾ ْق َفاُ ,صمؿ شمَبِ َع َفا َطمتك شمُدْ َوم َـ يم َ ُ َ
يم ُُّؾ ىمِػم ٍ
اط ِم ْث ُؾ ُأ ُطم ٍدَ ,و َم ْـ َصغم َقم َؾ ْق َفا ُصمؿ َر َضم َع يم َ
َان ًَم ُف ِم َـ إضمر ِم ْث ُؾ
َ
ُأ ُطم ٍد؟» َوم َل ْر َؾم َؾ ْاسم ُـ ُقم َؿ َر ﭭ َظمبابًا َإمم َقم ِائ َش َة َي ْس َل ُخ َفا َقم ْـ َىم ْق ِل َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ﭬُ ,صمؿ َي ْر ِضم ُع إ ًَم ْق ِف َوم ُق ْخ ِ ُؼم ُه َما َىما ًَم ْتَ :و َأ َظم َذ ْاسمـ ُقم َؿ َر ﭭ َىم ْب َض ًة ِم ْـ
طمصب ِ
اء ا ْعم َْس ِج ِد ُي َؼ هؾ ُب َفا ِذم َي ِد ِهَ ,طمتك َر ِضم َع إ ًَم ْق ِف اًمر ُؾم ُ
قلَ ,وم َؼ َالَ :ىما ًَم ْت
َ ْ َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3705ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2727
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5362ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2727
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ِ
احلصـك اًم ِذي يم َ
َان
َقمائ َش ُةَ :صدَ َق َأبُق ُه َر ْي َر َة ﭬَ ,ومضـر َب ْاسم ُـ ُقم َؿ َر ﭭ سمِ ْ َ
ِ ِ ِ
إر َضُ ,صمؿ َىم َالًَ :م َؼدْ َومر ْـمـَا ِذم َىم َر ِ
ار َ
يط يمَثِ َػم ٍة(.)1
ذم َيده ْ
ىمال اًمـقوي « :$وومقف ما يمان اًمصحاسمة قمؾقف مـ اًمرهمبة ذم
واًمتلؾمػ قمغم ما يػقهتؿ مـفا ,وإن يماكقا ٓ
اًمطاقمات طملم يبؾغفؿ,
ُّ
يعؾؿقن ِقم َظؿ مقىمعف»(.)2
ِ ِ
ِ ِ
ف,
اّللِ ْسم ِـ ُم َغػ ٍؾ َظم َذ َ
 -2طمديث َؾمعقد ْسم ِـ ُضم َب ْػم ﭬ َأن َىم ِري ًبا ًم َع ْبد ّ
قل ِ
اخل ْذ ِ
ف َو َىم َال« :إهنَا َٓ َشمصـقدُ
اّلل َهنَك َقم ِـ ْ َ
َىم َال َومـ ََفا ُهَ ,و َىم َال :إن َر ُؾم َ ّ
ِ
لم»َ ,ىم َال َوم َعا َد َوم َؼ َال:
اًمسـ َو َشم ْػ َؼ ُل ا ًْم َع ْ َ
صـقدً ا َوَٓ َشمـْؽ َُل قمَدُ واَ ,وًمؽـ َفا َشم ْؽسـر ه
اّللِ َهنَك َقمـْ ُف ُصمؿ َ ْ
ُأ َطمده ُصم َؽ َأن َر ُؾم َ
ف َٓ ُأ َيم هؾ ُؿ َؽ َأبَدً ا(.)3
َت ِذ ُ
قل ّ
واخلذف هق :رمل اإلكسان سمحصاة ,أو كقاة وكحقمها ,جيعؾفا سملم
أصبعقف اًمسباسمتلم ,أو اإلهبام واًمسباسمة.
اًمسـة وشمعظقؿفا يمثػمة ,وٓ قمجب ,ومؼد
واًمـامذج ذم طمػافمفؿ قمغم ُّ
يماكقا أطمرص اًمـاس قمغم اخلػم ,وهؽذا شملثر هبؿ َمـ سمعدهؿ مـ اًمس َؾػ
واًمؼرون اعمػضؾة ,وأصبح اًمتلريخ ُي َس هطر ًمـا ممـ شمبع أوئلؽ اًمرضمال ذم
اًمسـة واىمتػائفا.
سماًمسـة كامذج شم ه
ُشجع اًمـػس قمغم احلرص قمغم ُّ
اًمتؿسؽ ُّ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1324ومسؾؿ سمرىمؿ (.)945
( )4اعمـفاج (.)15/7
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5479ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1954
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ومفذا اإلمام أمحد  $وضع ذم يمتاسمف اعمسـد ومقق أرسمعلم أخػ
طمديث ،وقمؿؾ هبا يمؾفا ،ومؼال« :ما شمريمت طمدي ًثا إٓ قمؿؾت سمف» ،وحا ىمرأ :
اطمتجؿت,
ديـارا ,ىمال« :
أن اًمـبل ﷺ اطمتجؿ ,وأقمطك أبا ـمقبة احلجام
ُ
ً
ديـارا» ،واًمديـار :أرسمعة همرامات ورسمع مـ اًمذهبً ،مؽـ
وأقمطقت احلجام ً
ٕضمؾ شمطبقؼ احلديث سمذهلا اإلمام أمحد -رمحف اهلل شمعامم ,-واًمـّامذج ذم
هذا اًمصدد يمثػمة.
كسلل اهلل أن ُُيقل ُؾمـة كبقـا ﷺ ذم ىمؾقسمـاً :متـال مـ اًمػضائؾ ,واعمِـَحِ ,
واًم ُؼ ْر ِ
اًمسـة يـال
ب مـ اهلل  ۵ما اؾمتقدقمف ذم ُؾمـة كبقف ﷺ ,ومباشمباع ُّ
اإلكسان رشف اعمتاسمعة ,وكقر اًمؼؾب وطمقاشمف.
اًمسـة كقر
ىمال اسمـ اًمؼقؿ « :$ىمال اسمـ قمطاء :مـ أخزم كػسف آداب ُّ
اهلل ىمؾبف سمـقر اعمعرومة ،وٓ مؼام أؿمـرف مـ متاسمعة احلبقب ذم أوامره,
وأومعاًمف ,وأظمالىمف»(.)1
اًمروح,
وىمال ً
واًمسـة ىمد ُيمسـل مـ َ
أجضا« :شمرى صاطمب اشمهباع إمر ُّ
واًمـقر وما يتبعفام مـ احلالوة ,واعمفاسمة ,واجلالًمة ,واًمؼبقل ما ىمد ُطم ِرمف
همػمه ,يمام ىمال احلسـ :إن اعمممـ مـ ُرزق طمالو ًة ومفاسمة»(.)2
( )1مدارج اًمساًمؽلم (.)644/2
( )4اضمتامع اجلققش اإلؾمالمقة (.)8/1
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 يٍ شًشاخ اذِّثاع انضَُُّّح:
اًمسـة -أظمل احلبقب -صمؿرات يمثػمة ,مـفا:
ٓشمباع ُّ
 )1اًمقصقل إمم درضمة اعمحبة ,ومباًمتؼرب هلل  ۵سماًمـقاومؾ شمـال حمبة اهلل

ً ۵مؾعبد.

فماهرا
ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$وٓ ُيبؽ اهلل إٓ إذا اشمبعت طمبقبف
ً
أمرا  ,وأضمبتف دقمقةً ,وآصمرشمف ـمق ًقما ,وومـقت
ظمؼما  ,وأـمعتف ً
وسماـمـًا ,وصدىمتف ً
قمـ طمؽؿ همػمه سمحؽؿف ،وقمـ حمبة همػمه مـ اخلؾؼ سمؿحبتف ,وقمـ ـماقمة
همػمه سمطاقمتف ,وإن مل يؽـ ذًمؽ ومال شمتعـ ,وارضمع مـ طمقث ؿمئت,
كقرا ومؾست قمغم ؿمـلء»(.)1
وماًمتؿس ً
 )4كقؾ معقة اهلل -شمعاممً -مؾعبد ,ومققومؼف اهلل -شمعاممً -مؾخػم ,ومال

يصدر مـ ضمقارطمف إٓ ما يرضـل رسمف ٕ :۵نف إذا كال اعمحبة كال اعمعقة.

اعمتضؿـة ًمـقؾ اعمحبة ,ومؿـ شمؼرب سماًمـقاومؾ كال
 )1إضماسمة اًمدقماء
ه
اعمحبة ,ومـ كال اعمحبة كال إضماسمة اًمدقماء.
ّ
ويدل قمغم هذه اًمثؿرات اًمثالث:
اّلل ىمالَ :م ْـ
طمديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اّلل ﷺ« :إِن َ
احلَ ْر ِ
َقما َدى ِزم َوًمِقا َوم َؼدْ آ َذ ْك ُت ُف سمِ ْ
بَ ,و َما َشم َؼر َب إِ َزم َقم ْب ِدي سمِشـل ٍء َأ َطمب إِ َزم ِمما
( )1مدارج اًمساًمؽلم (.)37/3
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ا ْوم َؽم ْض ُت َقم َؾق ِف ,وما ي َز ُال َقمب ِدي ي َت َؼرب إِ َزم سمِاًمـق ِ
اوم ِؾ َطمتك ُأ ِطمب ُفَ ,وم ِن َذا َأ ْطم َب ْب ُت ُف ُيمـ ُْت
َ
ْ َ ُ
ْ ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َؾم ْؿ َع ُف اًمذي َي ْس َؿ ُع سمِفَ ,و َسمصـر ُه اًمذي ُي ْبصـر سمِفَ ,و َيدَ ُه اًمتل َي ْبط ُش ِهبَاَ ,و ِر ْضم َؾ ُف اًمتل
َي ْؿشـل ِهبَاَ ,وإِ ْن َؾم َل َخـِل َُٕ ْقمطِ َقـ ُفَ ,و ًَمئِ ْـ ْاؾم َت َعا َذ ِين َُٕ ِقم َ
ت َقم ْـ ؿمـل ٍء
قذك ُفَ ,و َما شم ََرد ْد ُ
َأنَا َوم ِ
اقم ُؾ ُف شم ََر ُّد ِدي َقم ْـ َك ْػ ِ
ت َو َأنَا َأيم َْر ُه َم َسا َء َشم ُف»(.)1
س ا ْعم ُ ْم ِم ِـ َيؽ َْر ُه ا ْعم َْق َ
 )2ضمؼم اًمـؼص احلاصؾ ذم اًمػرائض ,وماًمـقاومؾ دمؼم ما ُيصؾ ذم

اًمػرائض مـ َظم َؾؾ.

َ
ّ
رؾمقل اهلل ﷺ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ؾمؿعت

ب سمِ ِف ا ًْم َع ْبدُ َي ْق َم ا ًْم ِؼ َقا َم ِة ِم ْـ َقم َؿؾِ ِف َص َال ُشم ُفَ ,وم ِن ْن
اؾم ُ
يؼق ُل« :إِن َأو َل َما ُ َ
ُي َ
ص ِم ْـ
َص ُؾ َح ْت َوم َؼدْ َأ ْوم َؾ َح َو َأن َْج َحَ ,وإِ ْن َوم َسدَ ْ
اب َو َظمسـرَ ,وم ِن ْن ا ْك َت َؼ َ
ت َوم َؼدْ َظم َ
يضتِ ِف ؿمـل ٌءَ ,ىم َال اًمر ُّب  :۵ا ْك ُظ ُروا َه ْؾ ًم ِ َع ْب ِدي ِم ْـ َشم َط ُّقعٍ؟ َوم ُقؽَؿ َؾ ِهبَا َما
َوم ِر َ
يض ِة ُصمؿ َيؽُق ُن َؾمائِ ُر َقم َؿؾِ ِف َقم َغم َذًم ِ َؽ»(.)2
ص ِم ْـ ا ًْم َػ ِر َ
ا ْك َت َؼ َ
ِ
اًمسـة يمان حَا هق
 )3طمقاة اًمؼؾب يمام شمؼدّ م ،وماًمعبد إذا يمان حماوم ًظا قمغم ُّ

يػرط سماًمقاضمبات أو يؼصـر ومقفا ,ويـال
أهؿ مـفا أطمػظ ,ومقصعب قمؾقف أن ه
سمذًمؽ ومضـقؾة أظمرى ,وهل :شمعظقؿ ؿمعائر اهلل -شمعامم ,-ومقحقا ىمؾبف سمطاقمة
سماًمسـَـ قمقىمب سمحرمان اًمػرائض.
رسمف ,ومـ هتاون ُّ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6502
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)9494وأبق داود سمرىمؿ ( ,)864واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)413وصححف
إًمباين (صحقح اجلامع .)405/1
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 )4اًمبعد واًمعصؿة مـ اًمقىمقع ذم اًمبدقمةٕ :ن اًمعبد يمؾام يمان متب ًعا

ِ
اًمسـة ًمف دًمقؾ ُيتبع,
اًمسـة يمان
ً
طمريصا أٓ يتعبد سمشـلء إٓ وذم ُّ
حَا ضماء ذم ُّ
وهبذا يـجق مـ ـمريؼ اًمبدقمة.

اًمسـة صمؿرات يمثػمة ,ىمال اسمـ شمقؿقة « :$ومؽؾ مـ اشمبع
وًمؾحػاظ قمغم ُّ
اًمرؾمقل ﷺ وماهلل يماومقف ,وهاديف ,وكاصـره ,ورازىمف»( ,)1وىمال شمؾؿقذه اسمـ
واًمسـة ,وشمغرب قمـ كػسف وقمـ اخلؾؼ,
اًمؼ هقؿ « :$ومؿـ صحب اًمؽتاب ُّ
وهاضمر سمؼؾبف إمم اهلل ومفق اًمصادق اعمصـقب»(.)2
قبل الشـروع في المقصود:

أظمل اًمؼارئ :وىمبؾ اًمشـروع ذم اعمؼصقد ,وقمرض ما شمقسـر زم مجعف مـ
اًمسـ َِـ اًمققمقة ,أومقدك سمام يكم:
ُّ
ً
اًمسـ َِـ اًمققمقة ,وىمد
أوٓ:
ُ
مجعت ذم هذه اًمقرىمات يمؾ ما شمتبعتف مـ ُّ
اًمسـ َِـ قمؿدً ا ًمؾخالف ذم صمبقهتاً :مضعػ دًمقؾ ,أو خلالف ذم
ُأهمػؾ سمعض ُّ
صح سمف اخلؼم مـ
اًمسـة ,وىمد
ُ
طمرصت قمغم شمؼققد ما ّ
ومفؿ آؾمتدٓل قمغم ُّ
اًمسـة اًمـبقية قمغم صاطمبفا أومضؾ صالة وأزيمك حتقة.
ُّ
اًمسـَـ اًمتل شمتبع إطمقال ,أو إمايمـ ,أو إزمان,
صماك ًقا :هـاك مـ ُّ
اًمسـ َِـ اًمققمقة سمخالف همػمهؿ ,مل أذيمرها قمؿدً إ :ن
شمُعدُّ ٕؿمخاص مـ ُّ
( )1اًمؼاقمدة اجلؾقؾة (.)160/1
( )4مدارج اًمساًمؽلم (.)467/2
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هماًمب اًمـاس ٓ شمتؽرر قمؾقفؿ ,ومؿث ًال :مـ يمان ذم مؽة ,أو اعمديـة ومنكف
ه
ويصكم ومقف ومقـال
يستطقع يمؾ يقم أن يزور اعمسجد احلرام ,أو اًمـبقي,
اًمسـَـ ٓ شمؽقن إٓ ًمألئؿة ,أو
ومضـقؾة مضاقمػة اًمصالة ,ويمذا هـاك سمعض ُّ
اًمسـَـ اًمتل شمتعؾؼ سملمر معلم ,رسمام ٓ شمتلتك ًمؽثػم
اعممذكلم ,وكحق ذًمؽ مـ ُّ
مـ اًمـاس ,وهـاك ُؾمـَـ َتتؾػ سماظمتالف احلال :يماًمزيارة إظمقية ذم اهلل
شمعامم ,-وقمبادة اًمتػؽُّرُّ ,بل
واًمشؽر ,وقمقادة اعمريض ,واًمصالة قمغم اًمـ ه
ِ
وؾمـَـ
ﷺ ,وزيارة اعمؼاسمر ,وصؾة اًمرطمؿ ,وـمؾب اًمعؾؿ ,واًمصدىمةُ ,
آهمتسال وكحقها مـ اًمســ اًمتل أهمػؾتفا قمؿدً اً :معدم اجلزم سملهنا ُؾمـَـ
يقمقة ,مع اؾمتطاقمة اًمعبد اإلشمقان هبا متك ؿماء مـ أجامف ,وًمؽـ يمام ؾمبؼ
طمرصت قمغم اًمذي يتؽرر ذم اًمققم واًمؾقؾة.
ُ
صماًمثًا :اقمؾؿ ُّ -أهيا اعمػضال -أن اشمهباع هديف ﷺ يشؿؾ اشمهباع أظمالىمف ,وشمعامؾف,
وأدسمف مع رسمف -شمعامم ,-ومع ؾمـتف ,ومع اًمـاس ,ومال شمغػؾ -أهيا اعمبارك -قمـ هذا
يمثػما .
اعمطؾب اعمفؿ ,ومإظمالق قمامد مفؿ ُيتاضمف واىمعـا اًمققم ً
كسلل اهلل -ؾمبحاكف -أن هيديـا ٕطمسـ إظمالق ,ويصـرف قمـا
ؾمـقئفا.
اًمتؼرب هلل -شمعامم -سماًمػرائض مؼدم قمغم اًمـقاومؾ
* واقمؾؿ أن
ُّ
أضمرا  ,وماهلل  ۵يؼقلَ « :و َما َشم َؼر َب إِ َزم َقم ْب ِدي سمِشـل ٍء َأ َطمب إِ َزم ِمما
وأقمظؿ ً
ا ْوم َ َؽم ْض ُت َقم َؾ ْق ِف».
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اًمسـَـ كػسـل اعمؼصـرةٕ :نػعفا سمعرض
راسم ًعا :إكـل أظماـمب هبذه ُّ
اًمسـَـ اًمققمقة أمام قمقـل ,واًمـظر ومقام يمـت مؼص ًـرا ومقفٕ :محؾفا قمغم
ُّ
بل ﷺ ,ومـ َصمؿ كػع
اًمسـَـ ,واعمحاومظة قمغم هدي اًمـ ه
اإلصاسمة مـ هذه ُّ
إظمقاين ,وطمثفؿ قمغم اىمتػاء هدي اعمصطػك ﷺ.
ومبادر أظمل ٓهمتـام اًمعؿر ,ىمبؾ طمؾقل إضمؾ ,واكؼطاع إمؾ,
سمآؾمتؽثار مـ اًمســ وصاًمح اًمعؿؾً :متحؿد اًمعاىمبة يقم اًمؾؼاء ,سمعظؿ
اجلزاء ,ذم دار اًمبؼاء :حلسـ اىمتػائؽ إثر ,سماشمباع هدي ؾمقد اًمبشـر ﷺ.
اًمسـَـ سمقصـقتلم ذيمرمها
وأظمػما  ...أوصـقؽ أظمل ذم شمعامؾؽ مع ُّ
ً
اًمـقوي -رمحف اهلل شمعامم:-
اًمسـَـ إٓ وىمد يمان ًمؽ مـفا كصـقب ,وًمق عمرة
إومم ٓ :شمدع ُؾمـة مـ ُّ
واطمدة.
ىمال اًمـقوي « :$اقمؾؿ أنف يـبغل عمـ سمؾغف ؿمـلء مـ ومضائؾ
إقمامل أن يعؿؾ سمف وًمق مرة واطمدةً ،مقؽقن مـ أهؾف  ،وٓ يـبغل أن يؽميمف
مطؾ ًؼا :حلديث« :إِ َذا َأمر ُشمؽُؿ سمشـل ٍء ْ ِ
اؾمتَط ْعت ُْؿ(.)2(»)1
وملتُقا مـْ ُف ما ْ
َْ ْ َ

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)7288
( )4إذيمار (.)16/1
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واًمثاكقة :إذا أنعؿ اهلل قمؾقؽ سمطاقمة ,ويمـت مـ أهؾفا اعمقافمبلم قمؾقفا,
ووماشمت قمؾقؽ يق ًما ,ومحاول أن شمليت هبا إن يماكت مما شمُؼضـك ,ومنن اًمعبد إذا
اقمتاد قمغم اًمتػقيت وشمساهؾ ومقف ضـقع اًمعؿؾ.
يؼقل اًمـقوي  $ذم ومائدة ىمضاء ه
اًمذيمر« :يـبغل عمــ يمان ًمف وفمقػة
اًمذيمر ذم ٍ
وىمت مـ ٍ
مـ ه
ًمقؾ ,أو هنار ,أو قمؼب صالة ,أو طماًم ًة مـ إطمقال
ومػاشمتف ،أن يتداريمفا ,ويليت سمف إذا َتؽـ مـفا ,وٓ هيؿؾفا ومنكف إذا اقمتاد
اعمالزمة قمؾقفا مل يعرضفا ًمؾتػـقيت ،وإذا شمساهؾ ذم ىمضائفا ؾمفؾ قمؾقف
شمضـققعفا ذم وىمتفا»(.)1
فماهرا وسماـمـًا,
أؾملل اهلل أن جيعؾـل وإياك ممـ يتبعقن هدي اًمـبل ﷺ
ً
ويؼتػقن أثره وُيشـرون ذم زمرشمف ,إكف وزم ذًمؽ واًمؼادر قمؾقف ,وصغم اهلل
يمثػما إمم يقم اًمديـ.
قمغم كبقـا حمؿد ,وقمغم آخف ,وصحبف وؾمؾؿ
ً
شمسؾقام ً

  

( )1إذيمار (.)23/1
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انضُّــٍَُُ انًَْـْٕقُٕذَـحُ
َقصذ تانضٍَُُّ

اًمسـَـ اعممىمتة سملوىمات معقـة ذم اًمققم
انًٕقٕذح :هل ُّ

واًمؾقؾة ,وىمسؿتفا إمم ؾمبعة أوىمات :ما ىمبؾ اًمػجر ,ووىمت اًمػجر ,ووىمت
اًمضحك ,ووىمت اًمظفر ,ووىمت اًمعصـر ,ووىمت اعمغرب ,ووىمت اًمعشاء.
ُّ
أٔالًٔ :قد يا قثم انفجش
وهذا هق اًمقىمت إول سماقمتبار آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم ,ومنن اًمـصقص
ِ
بل ﷺ ىمبؾ اًمػجر ,ويؿؽـ شمؼسـقؿ
دًمت قمغم قمدة أقمامل يمان يػعؾفا اًمـ ُّ
اًمسـَـ ذم هذا اًمقىمت إمم ىمسؿلم:
ُّ
انقضى األٔل :آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم وما يعؼبف مـ أقمامل يمان يػعؾفا
بل ﷺ:
اًمـ ُّ
سماًمسقاك.
َ -1ي ُش ُ
سماًمسقاك ,أي :يدًمؽف ه
قص وماه ه

ِ
قمـ ُطمذيػ َة ﭬ ىمال« :يم َ
قص َوما ُه
َان اًمـبِ ُّل ﷺ إِ َذا َىما َم م ْـ اًمؾ ْق ِؾ َي ُش ُ
سمِاًمسق ِ
َان َر ُؾم ُ
اك»( ,)1وعمسؾؿ ذم رواية « :يم َ
اّللِ ﷺ إِ َذا َىما َم ًم ِ َقت ََفجدَ ،
قل ّ
ه َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)245ومسؾؿ سمرىمؿ (.)255
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

25

ي ُشقص َوماه سمِاًمسق ِ
اك»( .)1واًمشقص :دًمؽ إؾمـان قمرضا ً سماًمسقاك.
ُ ُ ه َ
َ
 -4يؼقل اًمذيمر اًمقارد قمـد آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم.
وهق ما ضماء ذم صحقح اًمبخاري مـ طمديث طمذيػة ﭬ ىمال :يم َ
َان
قت َو َأ ْطمقَا»َ .وإِ َذا
اؾم ِؿ َؽ اًمؾ ُفؿ َأ ُم ُ
اًمـبِ ُّل ﷺ إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َيـَا َم َىم َال « :سمِ ْ
اؾم َتق َؼ َظ ِمـ مـ ِ
َام ِف َىم َالْ « :
احلَ ْؿدُ ِّلل ِ اًم ِذي َأ ْطمقَاكَا َسم ْعدَ َما َأ َما َشمـَا َوإِ ًَمقْ ِف
ْ ْ
ْ َ
قر»(.)2
اًمـ ُُّش ُ
 -1يؿسح اًمـقم قمـ وضمفف.
 -2ويـظر إمم اًمسامء.
 -3ويؼرأ أيات اًمعشـر إظمػمة مـ ؾمقرة آل قمؿران.
وهذه صمالث ُؾمـَـ ضماءت ذم طمديث اسمـ قمباس ﭭ اعمتػؼ قمؾقفَ « :أن ُف
اض َط َج ْع ُت ِذم َقم ْر ِ
ض
َسم َ
ات ًَم ْق َؾ ًة ِقمـْدَ َم ْق ُؿق َك َة َز ْوجِ اًمـبِ هل ﷺ َو ِه َل َظما ًَم ُت ُف َوم ْ
ِ
قل اّللِ ﷺ و َأه ُؾف ِذم ُـم ِ
اض َط َج َع َر ُؾم ُ
قهلَاَ ,ومـَا َم َر ُؾمق ُل اّلل ﷺ
ا ًْم ِق َؾما َد ِةَ ,و ْ
َ ْ ُ
قل اّللِ
قؾَ ,أ ْو َسم ْعدَ ُه سمِ َؼؾِ ٍ
ػ اًمؾ ْق ُؾَ ,أ ْو َىم ْب َؾ ُف سمِ َؼؾِ ٍ
اؾم َت ْق َؼ َظ َر ُؾم ُ
َطمتك إِ َذا ا ْكت ََص َ
قؾْ ,
ِ
ِ ِ ِ
اخل َقاشمِ َؿ ِم ْـ
ﷺ َوم َج َؾ َس َي ْؿ َس ُح اًمـ ْق َم َقم ْـ َو ْضم ِفف سمِ َقدهُ ,صمؿ َىم َرأ َ ا ًْم َعشـر ْأ َيات ْ َ
ؾمقر ِة ِ
آل ِقم ْؿ َر َ
انُ ,صمؿ َىما َم إِ َمم َؿم ٍّـ ُم َعؾ َؼ ٍة َومت ََقض َل ِمـ َْفا َوم َل ْطم َس َـ ُو ُضق َء ُهُ ,صمؿ
ُ َ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)255
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6324ومسؾؿ مـ طمديث اًمؼماء ﭬ سمرىمؿ (.)2711
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َىما َم ُي َص هكم»(.)1

وذم رواية عمسؾؿ(َ « :)2وم َؼام كَبِل اّللِ ﷺ ِمـ ِ
آظم ِر اًمؾ ْق ِؾُ ,صمؿ َظم َر َج َومـَ َظ َر
ْ
َ ُّ ّ
ال ِ
إِمم اًمس َام ِءُ ,صمؿ َشم َ
هذ ِه أ َي َة( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [آل قمؿرانَ .] 190ي ْؿ َس ُح اًمـ ْق َم َقم ْـ َو ْضم ِف ِف سمِ َق ِد ِه :أي
يؿسح قمقـقف سمقدهً :مقؿسح أثر اًمـقم .واًمشـ :هل ِ
اًمؼ ْر َسمة.
ُّ
ٌ ِ
اًمسـة ,ومنكف يبدأ مـ
وذم رواية مسؾؿ
سمقان حَا يؼرأه مـ أراد شمطبقؼ هذه ُّ
ىمقًمف شمعامم( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ) إمم ظماَتة آل قمؿران.
بل ﷺ هلذه أيات ىمبؾ اًمقضقء دًمقؾ قمغم ضمقاز ىمراءة
وذم ىمراءة اًمـ ّ
اًمؼرآن قمغم همػم ـمفارة مـ احلدث إصغر.
 -4همسؾ اًمقديـ صمال ًصما.

اؾم َت ْق َؼ َظ َأ َطمدُ يم ُْؿ ِم ْـ
حلديث ِأيب هريرة ﭬ َأن اًمـبِل ﷺ ىمال« :إِ َذا ْ
ال ُيدْ ِظم ُؾ َيدَ ُه ِذم ِ
اإلكَاء طمتك َي ْغ ِس َؾ َفا َصم َ
ك َْق ِم ِفَ ،وم َ
َت
ال ًصماَ ،وم ِنك ُف َٓ َيدْ ِري َأج ْ َـ َسماشم ْ
َيدُ ُه»(.)3
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)183ومسؾؿ سمرىمؿ (.)763
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)256
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)162ومسؾؿ سمرىمؿ (.)278
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اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ همسؾ اًمقديـ صمال ًصما سمعد آؾمتقؼاظ مـ
كقم اًمؾقؾ ,قمغم ىمقًملم:
اًمؼقل إول :ذهب احلـاسمؾة إمم أنف واضمب ,وهق مـ مػردات
احلـاسمؾة ,ورضمحف اًمشقخ اسمـ سماز ذم رشطمف قمغم قمؿدة إطمؽام.
بل ﷺ هنك قمـ همؿسفام ىمبؾ
واؾمتدًمقا سمـ :احلديث اًمساسمؼ ,وماًمـ ّ
همسؾفام ,وإصؾ ذم اًمـفل اًمتحريؿ وٓ صارف ًمؾـفل قمـ اًمتحريؿ
اضمتَـ ِ ُبق ُه»(.)1
واًمـبل ﷺ يؼقلَ « :ما َهنَ ْق ُتؽ ُْؿ َقمـْ ُف َوم ْ
واًمؼقل اًمثاين :أنف مستحب  ,وسمف ىمال مجفقر اًمعؾامء.
واؾمتدًمقا سمـِ:
أ -قمؿقم ىمقل اهلل شمعامم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ[ )...احائدة .] 6:
ووضمف اًمدًٓمة :أن اهلل  ۵أمر سماًمقضقء مـ همػم همسؾ اًمؽػلم ,وأية
قمامة عمـ ىمام مـ كقم اًمؾقؾ ,وهمػمه.
َت َيدُ ُه» ,شمعؾقؾ يدل قمغم
بل ﷺَ « :وم ِنك ُف َٓ َيدْ ِري َأجْ َـ َسماشم ْ
ب -ىمقل اًمـ ّ
آؾمتحبابٕ :ن كجاؾمة اًمقد مشؽقك ومقفا ,وإصؾ أهنا ـماهرة ومفق
اًمقؼلم ,واًمقؼلم ٓ يزول سماًمشؽ.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)7288ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1337
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وُيتاط اعمسؾؿ ومقلظمذ سماًمؼقل إولً :مؼقة دًمقؾفؿ ,وًمعدم اًمصارف
قمـ اًمقضمقب ,وأما آؾمتدٓل سمأية ومفق قمام ذم اًمقضقء مطؾ ًؼا ,سمخالف
اؾمتدٓل أصحاب اًمؼقل إول ,ومفق ذم طماًمة خمصقصة.
 -5آؾمتـشاق ,وآؾمتـثار سماحاء صمال ًصما.

اؾم َتقْ َؼ َظ َأ َطمدُ يم ُْؿ ِم ْـ َمـ َِام ِف
حلديث أيب هريرة ﭬ َأنَ اًمـبل ﷺ َىم َال« :إِ َذا ْ
َث مر ٍ
ِ
اتَ ،وم ِنن اًمشـق َط َ
قت َقم َغم َظمقَاؿمـق ِؿ ِف»( ,)1وذم رواية
ان َيبِ ُ
َوم ْؾقَ ْس َتـْث ْر َصمال َ َ
اؾم َت ْق َؼ َظ َأ َطمدُ يم ُْؿ ِم ْـ َمـ َِام ِف َومت ََقض َل َوم ْؾ َق ْس َتـْث ِ ْر َصم َال ًصما.)2(»...
اًمبخاري« :إِ َذا ْ
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ آؾمتـثار صمال ًصما سمعد آؾمتقؼاظ مـ كقم
اًمؾقؾ ,قمغم ىمقًملم:
اًمؼقل إول :ىماًمقا سمآؾمتحبابِ ،
ًمؾعؾة اًمقاردة ذم احلديثَ « :وم ِنن
اًمشـق َط َ
قت َقم َغم َظم َقاؿمـق ِؿ ِف».
ان َيبِ ُ
ووضمف اًمدًٓمة :ىماًمقا :إن سمقات اًمشـقطان هـا ٓ ُُي ِدث كجاؾمة طمتك
يممر اإلكسان سمنزاًمتفا قمغم وضمف اإلًمزام.
واًمؼقل اًمثاين :أن آؾمتـثار واضمبٕ :ن إصؾ ذم إمر اًمقضمقب,
وٓ صارف يصـرومف قمـ اًمقضمقب ،وما ذيمره أصحاب اًمؼقل إول ًمقس
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3295ومسؾؿ سمرىمؿ (.)238
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)3295
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صار ًوما شمؼقم سمف احلجة يصـرف إمر قمـ اًمقضمقبٕ :ن احلؽؿة مـ إمر
سمآؾمتـثار ىمد شمؽقن خمػقة ,وًمقست اًمـجاؾمة.
وُيتؿؾ أن ُُيؿؾ اعمط َؾؼ قمغم اعمؼقد ,ومػل طمديث اًمباب إمر
سمآؾمتـثار صمال ًصما قمـد آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم ,وضماء ذم رواية اًمبخاري ما ُي َؼ هقدُ
هذا إمر سمحال اًمقضقء ،ومنما أن ُُيؿؾ اعمط َؾؼ قمغم اعمؼقد ومقؽقن اعمؼصقد
سمإمر هق :طمال اًمقضقء ,أو ُيعؿؾ سماحلديثلم ,ومقؽقن آؾمتـثاران واضمبلم
واهلل أقمؾؿ.-فائذج:
ىمقًمف ﷺَ « :وم ِنن اًمشـق َط َ
قت َقم َغم َظمقَاؿمـق ِؿ ِف» .اظمتُؾػ ذم معـاه:
ان َيبِ ُ
ىمقؾ :إن سمقات اًمشـقطان ًمقس طمؼقؼة ,وإكام اعمراد سمف ما يؽقن ذم إنػ
مـ أذى يقاومؼ اًمشـقطان.
وىمقؾ :هق قمغم فماهره ,وأن اًمشـقطان يبقت طمؼقؼة :وذًمؽ ٕن إنػ
أطمد مـاومذ اجلسؿ اًمتل ُيتقصؾ إمم اًمؼؾب مـفا ,واعمـاومذ يمؾفا هلا َهم ْؾ ٌؼ ,إٓ
إنػ ,وإذكلم ومقدظمؾ مـفا اًمشـقطان ,وذم طمديث اسمـ مسعقد ﭬ

اعمتػؼ قمؾقفُ :ذيمِ َر ِقمـْدَ اًمـبِ هل ﷺ َر ُضم ٌؾ كَا َم ًَم ْق َؾ ُف َطمتك َأ ْص َب َحَ ,ىم َال ﷺَ « :ذ َ
اك
َر ُضم ٌؾ َسم َال اًمشـق َط ُ
ان ِذم ُأ ُذ َكقْ ِف»َ ,أ ْو َىم َالِ « :ذم ُأ ُذكِ ِف«(.)1
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3270ومسؾؿ سمرىمؿ (.)774
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بل ﷺ قمغم يمظؿ اًمػؿ
 وأما اًمػؿ ومؾف َهم ْؾ ٌؼ ًأجضا ,وًمذًمؽ طمث اًمـ ُّ
قمـد اًمتثاؤبً :مئال يدظمؾ اًمشـقطان ,ومؼد ضماء ذم صحقح مسؾؿ مـ طمديث
أيب ؾمعقد ﭬ مرومق ًقما« :إِ َذا َشم َثاوب َأطمدُ يمُؿ َوم ْؾقؿ ِس ْؽ سمِق ِد ِه َقم َغم ومِ ِ
قف َوم ِنن
َ
َ َ َ ْ ُْ
اًمشـق َط َ
ان َيدْ ُظم ُؾ»(.)1
ِ
اع»( ,)2وذم اعمتػؼ قمؾقف مـ طمديث أيب
اؾم َت َط َ
وذم روايةَ « :وم ْؾقَؽْظ ْؿ َما ْ
هريرة ﭬَ « :وم ْؾػمده ما اؾم َت َطاع َوم ِنن َأطمدَ ُيمؿ إِ َذا َىم َال :هاَ ,ض ِ
ح َؽ
َ
َ
َ ْ
َُ ُ َ ْ

اًمشـق َط ُ
ان»(.)3

وقمغم يمؾ طمال اًمقاضمب قمغم اعمسؾؿ اإليامن ,واًمتصديؼ ,وآمتثال,
واًمطاقمة ؾمقاء قمؾؿ طمؼقؼة وطمؽؿة ما ُأمر سمف ,أو ظمػل قمؾقف ذًمؽ ,ومقؽقن
ذًمؽ مـ مجؾة ما ظمػل قمؾقف مـ قمؾؿ اهلل -ضمؾ وقمال -اًمذي أطماط سمعؾؿف
يمؾ ؿمـلء ؾمبحاكف.
 -6اًمقضقء.
بل ﷺ اًمصالة ,ىمام إمم
حلديث اسمـ قمباس ﭭ اعمتؼده م طمقـام أراد اًمـ ُّ

ِىم ْرسمة معؾؼة ومتقضل مـفا.

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2995
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2994
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6226ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2994
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اًمقضقء قمغم وضمف
كبلم ومقفا ُؾمــًا ذم ُ
وقمـد ُ
اًمقضقء ,كؼػ وىمػة ه
ًمؾسـَـ.
آظمتصار واًم َعده  ٓ ,قمغم وضمف اًمتػصـقؾ ,وإكام أذيمهر هبا :إَتا ًما ُّ
فًٍ صٍَُُِ انٕضٕء:

اًمسقاك.
 -1ه
وذًمؽ ىمبؾ اًمبدء سماًمقضقء ,أو ىمبؾ اعمضؿضة ,وهذا هق اعمقضع اًمثاين
اًمسقاك -وشمؼدم اعمقضع إول -وم ُق َس ّـ عمـ أراد اًمقضقء
اًمذي ُي َس ُّـ ومقف ه
أن يستاك :حلديث أيب هريرة ﭬ أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمالًَ « :م ْق َٓ َأ ْن َأ ُؿمؼ
اك مع يم هُؾ وض ٍ
ِ
ِ
قء»(.)1
ُ ُ
اًمس َق َ َ
َقم َغم ُأمتل ََٕ َم ْر ُهتُ ْؿ سمِ ه
ِ
ِ
قر ُه ,ومقَ ْب َع ُث ُف اهلل
وحلديث قمائشة ڤ ىماًمت« :يمُـا كُعدُّ ًَم ُف ؾم َقا َيم ُف َو َـم ُف َ
َما َؿما َء َأ ْن َي ْب َع َث ُف ِم َـ اًمؾقْ ِؾَ ,ومقَت ََسق ُك َو َيت ََقض ُل َو ُي َص هكم.)2( »...
 -4اًمتسؿقة.

ِ
اؾم َؿ اهلل»(,)3
حلديث أيب هريرة ﭬ مرومق ًقماُ َٓ « :و ُضق َء َعم ْـ َمل ْ َي ْذيم ُِر ْ

واحلديث ضعقػ ,ضعػف أبق زرقمة ,وأبق طماشمؿ ,واسمـ اًمؼطان

ô

واإلمام أمحد  $وىمال ٓ« :يثبت ذم هذا اًمباب ؿمـلء».
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)9928واسمـ ظمزيؿة وصححف ( ,)140/73/1واحلايمؿ (,)245/1
واًمبخاري شمعؾق ًؼا سمصقغة اجلزم ذم سماب :ؾمقاك اًمرـمب واًمقاسمس ًمؾصائؿ.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)746
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)11371وأبق داود سمرىمؿ ( ,)101واسمـ ماضمف سمرىمؿ (.)397
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وًمف ؿمقاهد قمـ مجع مـ اًمصحاسمة ,ويمؾ هذه اًمشقاهد ومقفا ضعػ,
وذهب مجاقمة مـ اًمعؾامء  ôإمم أن احلديث سمؿجؿقع اًمطرق يرشمؼل إمم
درضمة احلسـ.
ىمال اسمـ طمجر« :$اًمظاهر :أن جمؿقع إطماديث ُيدث مـفا ىمقة
شمدل قمغم أن ًمف أصال»( ,)1وإن اطمتُج سماحلديث ومنكف ُُيؿؾ قمغم آؾمتحباب,
وهق ىمقل مجفقر اًمعؾامء  ,ôوطمديث أيب هريرة ﭬ سمؿجؿقع ـمرىمف
طمسـف همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ(.)2
 -1همسؾ اًمؽػلم صمال ًصما.

حلديث قمثامن ﭬ ذم ِصػة وضقء اًمـبل ﷺ وومقف« :دقما سمِقض ٍ
قء,
َ َ َ ُ
َث مر ٍ
ِ
ات ,»...صمؿ ىمالَ « :ر َأجْ ُت اًمـبِل ﷺ َيت ََقض ُل
َومت ََقض َل َوم َغ َس َؾ يمَػ ْقف َصمال َ َ
كَحق و ُض ِ
قئل َه َذا»(.)3
ْ َ ُ
واًمصارف قمـ اًمقضمقب :ىمقًمف شمعامم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ[ )...احائدة ,]6:طمقث مل يذيمر همسؾ اًمؽػلم.

( )1شمؾخقص احلبػم (.)75/1
( )4اكظر :شمؾخقص احلبػم ٓسمـ طمجر( ,) 128 / 1واكظر :حمجة اًمؼرب ٓسمـ اًمصالح
(  ,) 249واكظر :اًمسـقؾ اجلرار ًمؾشقيماين (  ) 76 / 1وهمػمهؿ.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)164ومسؾؿ سمرىمؿ (.)226
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 -2اًمتقامـ ذم همسؾ اًمقديـ ,واًمؼدملم.

حلديث قمائش َة ڤ ىماًمت« :يم َ
َان اًمـبِ ُّل ﷺ ُي ْع ِج ُب ُف اًمت َق ُّؿ ُـ ِذم َشمـَ ُّعؾِ ِف
َوشم ََر ُّضمؾِ ِف َو ُـم ُف ِ
قر ِه َو ِذم َؿم ْلنِ ِف ُيم هؾ ِف»(.)1
وطمديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ« :وإِ َذا شم ََقض ْلت ُْؿ
َوماسمدَ ُأوا سمِلج ِ
امـِؽ ُْؿ»(.)2
َ
ْ
ىمال اسمـ ىمدامة  ٓ« :$ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ -ومقام قمؾؿـاه -ذم
اؾمتحباب اًمبداءة سماًمقؿـك»(.)3
 -3اًمبداءة سماعمضؿضة ,وآؾمتـشاق.
حلديث قمثامن ﭬ ذم ِصػة وضقء اًمـبل ﷺَ ...« :وم َؿ ْض َؿ َض,
َث مرا ٍ
ت ,)4(»...ومنن أظمر اعمضؿضة
اؾم َتـْ َث َرُ ,صمؿ َهم َس َؾ َو ْضم َف ُف َصمال َ َ
َو ْ
وآؾمتـشاق سمعد همسؾ اًمقضمف ضماز.
 -4اعمباًمغة ذم اعمضؿضة ,وآؾمتـشاق ًمغػم اًمصائؿ.
اًمق ُضق َء،
بل ﷺ ىمال ًمفَ « :أ ْؾمبِغ ُ
حلديث ًمؼقط سمـ صؼمة ﭬ أن اًمـ ّ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)168ومسؾؿ سمرىمؿ (.)268

( )4رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)4141وصححف اسمـ ظمزيؿة ( ,)90/1وىمال اًمـقوي« :هذا
طمديث طمسـ ,وإؾمـاده ضمقد» اعمجؿقع (.)382/1
( )1اكظر :اعمغـل (.)120/1
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)199ومسؾؿ سمرىمؿ (.)226
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إصاسمِعِ ،وسماًم ِ ْغ ِذم آؾمتِـ َْش ِ
َ
اق إِٓ َأ ْن َشمؽُق َن َصائِ ًام»( ,)1و ُأ ِظم َذت
وظم هؾ ْؾ َسم ْ َ
لم َ
ْ
َ
اًمق ُضق َء».
اعمباًمغة ذم اعمضؿضؿة مـ ىمقًمفَ « :أ ْؾمبِغ ُ
حترك احاء
ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$اعمباًمغة ذم اعمضؿضة :أن ه
سمؼقة ,ودمعؾف يصؾ يمؾ اًم َػؿ ,واعمباًمغة ذم آؾمتـشاق :أن جيذسمف سمـػس
ىمقي...واعمباًمغة مؽروهة ًمؾصائؿٕ :هنا ىمد شممدي إمم اسمتالع احاء ,وكزوًمف
مـ إنػ إمم اعمعدة»(.)2
اًمق ُضق َء» .اعمراد سماإلؾمباغ :إيصال ًمؽؾ قمضق طمؼف مـ
ىمقًمفَ « :أ ْؾمبِغ ُ
اًمقضقء ,وهذا إؾمباغ واضمب.
اًمسـَـ,
واإلؾمباغ اعمستحب :هق اإلشمقان سمام يتؿ اًمقضقء سمدوكف مـ ُّ
واإلؾمباغ أضمره قمظقؿ ٓؾمـقام طمال اعمؽاره ,يملن يؽقن احاء سمار ًدا ذم اًمشتاء
طمارا ذم اًمصـقػ ًمقس قمـده همػمه ,ومنذا أؾمبغ اًمقضقء
ًمقس قمـده همػمه ,أو ً
يمان أرومع ًمدرضماشمف وأحمك ًمسـقئاشمف.
اّلل ﷺ ىمالَ « :أَٓ
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب هريرة ﭬ أن رؾمقل ّ
اخل َطايا وير َومع سمِ ِف اًمدرضم ِ
ِ
ات؟» َىما ًُمقاَ :سم َغمَ ,يا
َ َ
َأ ُد ًُّمؽ ُْؿ َقم َغم َما َي ْؿ ُحق اهلل سمِف ْ َ َ َ َ ْ ُ
قل اّللِ! َىم َال« :إِؾمبا ُغ ا ًْمقض ِ
اخلُ َطا إِ َمم ا ْعمَس ِ
قمغم ا ْ َعمؽ ِ
َار ِه َ ,و َيم ْث َر ُة ْ
قء َ
اضم ِد,
ُ ُ
ْ َ
َر ُؾم َ ّ
ْ
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)17846وأبق داود سمرىمؿ ( ,)142وىمال اسمـ طمجر« :هذا طمديث
صحقح» اإلصاسمة (.)15/9
( )4اكظر :اعمؿتع (.) 171/1
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ِ ِ
ِ
ِ
اًمر َسم ُ
اط»(.)1
َواكْت َظ ُار اًمصالَة َسم ْعدَ اًمصالَةَ ,ومذًمؽ ُُؿ ه
يمػ واطمدة.
 -5اعمضؿضة ,وآؾمتـشاق مـ ٍّ
حلديث قمبد اهلل سمـ زيد ﭬ ذم ِصػة وضقء اًمـبل ﷺ ىمال:
َػ و ِ
ِ
ِ
اطمدَ ٍةَ ,وم َػ َع َؾ
اؾم َتـ َْش َؼ م ْـ يم َ
اؾمت َْخ َر َضم َفاَ ,وم َؿ ْض َؿ َض َو ْ
«َ ...أ ْد َظم َؾ َيدَ ُه َوم ْ
ذًم ِ َؽ َصم َ
ال ًصما.)2(»...
ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$ومل جيئ اًمػصؾ سملم اعمضؿضة ,وآؾمتـشاق ذم
طمديث صحقح اًمبتة ,...ويمان يستـشؼ سمقده اًمقؿـك ,ويستـثر سماًمقسـرى»(.)3
اًمصػة اعمسـقكة.
 -6ذم مسح اًمرأس شم َُس ُّـ ه
وهل أن يبدأ ذم مسحف ًمرأؾمف ومقضع يديف ذم مؼدم رأؾمف ,صمؿ يذهب هبام
اًمسـة
إمم ىمػا رأؾمف ,صمؿ يرضمعفام ًمؾؿؽان اًمذي سمدأ مـف ,واعمرأة ً
أجضا شمػعؾ هذه ُّ
سمـػس اًمطريؼة ,وما زاد مـ اًمشعر قمـ قمـؼ اعمرأة ومنكف ٓ ُيؿسح.
ِ
وي ّ
بل ﷺ
دل قمؾقف :طمديث قمبد اهلل سمـ زيد ﭬ ذم صػة وضقء اًمـ ّ
ِ ِ
مها َطمتك َر َضم َع إِ َمم
وومقفَ « :سمدَ َأ سمِ ُؿ َؼد ِم َر ْأؾمف ُصمؿ َذ َه َ
ب ِهبِ َام إِ َمم َىم َػا ُهُ ,صمؿ َرد ُ َ
ا ْ َعمؽ ِ
َان اًم ِذي َسمدَ َأ ِمـْ ُف»(.)4
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)251
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)192ومسؾؿ سمرىمؿ (.)235
( )1زاد اعمعاد (.) 192 / 1
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)185ومسؾؿ سمرىمؿ (.)235
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 -7اًمتثؾقث ذم همسؾ إقمضاء.
اًم َغ ْس َؾة إومم واضمبة ,وأما اًمثاكقة ,واًمثاًمثة ومفل ُؾمـة ,وٓ ُيزاد قمغم
صمالث.
ّ
ويدل قمؾقف :ما صمبت قمـد اًمبخاري  $مـ طمديث اسمـ قمباس ﭭ:
بل ﷺ شم ََق َض َل َمرة  ,مرة»(.)1
«أن اًمـ ّ
وصمبت قمـد اًمبخاري أجضا مـ طمديث قمبد اهلل سمـ زيد ﭬ َ « :أن
َلمَ ,مر َشم ْ ِ
اًمـبِل ﷺ شم ََقض َل َمرشم ْ ِ
لم»(.)2
بل ﷺ شمقضل
وصمبت ذم اًمصحقحلم مـ طمديث قمثامن ﭬ« :أن اًمـ ّ
صمالصما»( ,)3وًمذا ومؿـ إومضؾ اًمتـقيع أطمقا ًكا ,وملطمقا ًكا يتقضل مرة ,مرة,
وأطمقا ًكا مرشملم ,مرشملم ,وأطمقا ًكا صمال ًصما ,صمال ًصما ,وأطمقا ًكا خياًمػ ذم اًمعدد,
ومقغسؾ ً
مثال اًمقضمف صمال ًصما ,واًمقديـ مرشملم ,واًمؼدملم مرة ,يمام ذم
اًمصحقحلم مـ طمديث قمبد اهلل سمـ زيد ﭬ ذم رواية أظمرى( ,)4وًمؽـ
إهمؾب أن يليت سماًمؽامل صمال ًصما ,صمال ًصما ,ومفق هدي اًمـبل ﷺ.

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)157
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)158
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)159
( )2زاد اعمعاد (.)192 / 1
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 -16اًمدقماء اًمقارد سمعد اًمقضقء.

قمـ قمؿر ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :ما ِمـْؽ ُْؿ ِم ْـ َأ َطم ٍد َيت ََق َض ُل
َوم ُق ْبؾِ ُغ َ -أ ْو َوم ُق ْسبِ ُغ -ا ًْم ُق ُضق َء ُصمؿ َي ُؼ ُ
اّللَ ,و َأن ُحمؿدً ا
قلَ :أ ْؿم َفدُ َأن َٓ إِ َ
هل َأٓ ّ ُ
ِ
ِ
اب ْ
اجلَـ ِة اًمث َامكِ َق ُةَ ،يدْ ُظم ُؾ ِم ْـ َأ ههيَا
اّلل َو َر ُؾمق ًُم ُف ،إٓ ُومت َح ْت ًَم ُف َأبْ َق ُ
َقم ْبدُ ّ
َؿما َء»(.)1
أو ما ضماء ذم طمديث أيب ؾمعقد ﭬ مرومق ًقما« :مـ شمقضل ومػرغ مـ
ِ
هل إٓ َأن َْت,
وضقئف ومؼالُ :ؾم ْب َحاك ََؽ اًمؾ ُفؿ َوسمِ َح ْؿد َكَ ,أ ْؿم َفدُ َأ ْن ٓ إِ َ َ
ِ
اهلل َقم َؾ ْق َفا سمِ َطاسمِع(ُ ,)2صمؿ ُرومِ َع ْت َحتْ َت ا ًْم َع ْرش
َأ ْؾم َت ْغػ ُر َك و َأت ُ
ُقب إ ًَم ْق َؽ َـم َب َع ُ
َوم َؾؿ ُشم ْؽسـر إِ َمم يق ِم ِ
اًمؼ َقا َم ِة»( ,)3وصحح إؾمـاده اسمـ طمجر ,)4( $وسملم أنف
َْ
ْ
يصح مرومق ًقما ومفق مقىمقف ,وًمـ يضـره ذًمؽٕ :ن ًمف طمؽؿ اًمرومع:
إن مل
ّ
ٕنف مما ٓ جمال ومقف ًمؾرأي.
وًمقستحضـر اعمسؾؿ طمقـام ُي ْؼ ِدم قمغم اًمقضقء ,سملنف أىمدم قمغم قمبادة ومقفا
صمالث ومضائؾ قمظقؿة ,ومفل ؾمبب ذم حمبة اهلل شمعامم ًمف ,وؾمبب ذم مغػرة
اًمذكقب ,وؾمبب ذم أن ُيؽسـك يقم اًمؼقامة ُطم َؾ ًال ذم مقاضع وضقئف,
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)234
( )4اًمطاسمع :سمػتح اًمباء ويمسـرهاً ,مغتان ومصـقحتان ,وهق :اخلاشمؿ  ,ومعـك َـم َب َعَ :ظمت ََؿ.
( )1رواه اًمـسائل ذم قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾة (ص ,)147واحلايمؿ (.)752/1
( )2كتائج إومؽار ( .) 246/1
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ومعـدها يستشعر ما أىمبؾ قمؾقفٓ :ؾمتشعاره ما شمقرصمف هذه اًمعبادة مـ
ومضائؾ ,ومؼد ىمال شمعامم( :ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ) [اًمبؼرة.]222:
اّلل ﷺ ىمال« :إِ َذا شم ََقض َل ا ًْم َع ْبدُ ا ْعم ُ ْسؾِ ُؿ
وقمـ أيب هريرة ﭬ أن رؾمقل ّ
 َأ ِو ا ْعم ُ ْم ِم ُـَ -وم َغ َس َؾ َو ْضم َف ُفَ ،ظم َر َج ِم ْـ َو ْضم ِف ِف يم ُُّؾ َظمطِق َئ ٍة َك َظ َر إِ ًَم ْق َفا سمِ َع ْقـَ ْق ِف َم َعاح ِ
اح ِ
َاء َ -أو مع ِ
آظم ِر َىم ْط ِر ْ
ْ
َاءَ -وم ِن َذا َهم َس َؾ َيدَ ْي ِف َظم َر َج ِم ْـ َيدَ ْي ِف يم ُُّؾ َظمطِقئَ ٍة يم َ
َان
ْ َ َ
اح ِ
اح ِ
َاء َ -أو مع ِ
آظم ِر َىم ْط ِر ْ
َسم َط َش ْت َفا َيدَ ا ُه َم َع ْ
َاءَ -وم ِن َذا َهم َس َؾ ِر ْضم َؾقْ ِف َظم َر َضم ْت يم ُُّؾ
ْ َ َ
اح ِ
اح ِ
َاء َ -أو مع ِ
آظم ِر َىم ْط ِر ْ
ال ُه َم َع ْ
َظمطِقئَ ٍة َم َش ْت َفا ِر ْضم َ
َاءَ -طمتك َخي ُْر َج ك َِؼقا ِم َـ
ْ َ َ
قلَ « :شم ْب ُؾ ُغ ْ ِ
اًمذك ِ
ُقب»( ,)1وقمـف ىمالَ :ؾم ِؿ ْع ُت َظمؾِ ِقكم ﷺ َي ُؼ ُ
ُّ
احل ْؾقَ ُة ِم َـ ا ْعم ُ ْم ِم ِـ
َطم ْق ُث َي ْب ُؾ ُغ ا ًْم َق ُضق ُء»(.)2

انقضى انصاَ :ٙاًمؼقام ًم ّؾقؾ ,واًمقشمر ,وومقف ِقمدة أقمامل هل مـ هدي

اًمـبل ﷺ:
اًمسـة أن ه
يصكم صالة اًمؾقؾ ذم وىمتفا إومضؾ.
 -1مـ ُّ
ومنن ىمقؾ :ما أومضؾ وىمت ًمصالة اًمؾقؾ؟
وماجلقاب :معؾقم أن وىمت صالة اًمقشمر يبتدئ مـ سمعد صالة اًمعشاء
إمم ـمؾقع اًمػجر ،وقمؾقف ومصالة اًمقشمر حمؾفا ما سملم صالة اًمعشاء واًمػجر.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)244
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)250
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ّ
ويدل قمؾقف:
قل ِ
أ -طمديث قمائشة ڤ ىماًمت« :يم َ
لم َأ ْن
اّلل ﷺ ُي َص هكم ِوم َقام َسم ْ َ
َان َر ُؾم ُ ّ
ي ْػر َغ ِمـ صال َِة ا ًْم ِع َش ِ
لم يم هُؾ
اء إِ َمم ا ًْم َػ ْج ِر ،إِ ْطمدَ ى َقمشـر َة َر ْيم َع ًةُ ,ي َس هؾ ُؿ َسم ْ َ
ْ َ
َ ُ
َلم ,ويقشمِر سمِق ِ
اطمدَ ٍة»( .)1متػؼ قمؾقف.
َر ْيم َعت ْ ِ َ ُ ُ َ
قل اّللِ
ِ
ب -طمديث قمائشة ڤ ىماًمت« :م ْـ يم هُؾ اًمؾ ْق ِؾ َىمدْ َأ ْوشم ََر َر ُؾم ُ ّ
ﷺِ ,مـ َأو ِل اًمؾقؾ و َأوؾمطِ ِف و ِ
آظم ِر ِهَ ,وما ْكت ََفك ِوشم ُْر ُه إِ َمم اًمس َح ِر»( .)2ىمال اسمـ
َ
ْ
َ ْ َ
اعمـذر « :$وأمجعقا قمغم أن ما سملم صالة اًمعشاء إمم ـمؾقع اًمػجر وىمت
ًمؾقشمر»(.)3
 أما قمـ أومضؾ وىمت ًمصالة اًمؾقؾ ومفق :صمؾث اًمؾقؾ سمعد كصػف.واعمؼصقد :أن اإلكسان ُي َؼ هسؿ اًمؾقؾ كصػلم ,ويؼقم ذم اًمثؾث مـ
كصػ اًمؾقؾ اًمثاين ,وذم آظمر اًمؾقؾ يـام -أي أنف يؼقم ذم اًمسدس اًمراسمع,
واخلامس ،ويـام ذم اًمسدس اًمسادس.-
قل اّلل ِ
ويدل قمؾقف :طمديث قمب ِد ِ
ّ
اّلل ْسم ِـ َقم ْؿرو ﭭ ىمالَ :ىم َال َر ُؾم ُ ّ
َْ ّ
ﷺ« :إِن َأطمب اًمصـقا ِم إِ َمم ِ
ِ
اّلل ِ َص َ
ال ُة
اّلل صـقا ُم َد ُاو َدَ ,و َأ َطمب اًمصالَة إِ َمم ّ
ّ
َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)2031ومسؾؿ سمرىمؿ (.)736
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)996ومسؾؿ سمرىمؿ (.)745
( )1اإلمجاع (ص.)45
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ػ اًمؾقْ ِؾَ ،و َي ُؼق ُم ُصم ُؾ َث ُفَ ،و َيـَا ُم ُؾمدُ َؾم ُفَ ،ويم َ
َد ُاو َد ڠ ,يم َ
َان َي ُصق ُم
َان َيـَا َم كِ ْص َ
َي ْق ًما َو ُي ْػطِ ُر َي ْق ًما»(.)1
اًمسـة :ومؽقػ يؽقن طمساسمف ًم ّؾقؾ؟
 ًمق أراد اإلكسان شمطبقؼ هذه ُُّيسب اًمقىمت مـ همروب اًمشؿس إمم ـمؾقع اًمػجرُ ,صمؿ يؼسؿف إمم

ِؾمتة أىمسام ،صمالصمة إىمسام إومم هذه اًمـصػ إول مـ اًمؾقؾ ,يؼقم
سمعدها –أي يؼقم ذم اًمسدس اًمراسمع ,واخلامسٕ -ن هذا يعتؼم صمؾثُ ,صمؿ
يـام ذم اًمسدس إظمػم ,وهق اًمسدس اًمسادس ,وهلذا قمائشة ڤ ىماًمت:
«ما َأ ْخ َػا ُه اًمس َح ُر -أي اًمـبل ﷺِ -قمـ ِْد ْي إِٓ ك َِائ َ ًؿا»(.)2
وهبذه اًمطريؼة يؼقم اعمسؾؿ ذم أومضؾ وىمت ًمؾصالة سماًمؾقؾ ,يمام ضماء ذم
طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو ﭭ اًمساسمؼ.
وهؾ يؽقن سمذًمؽ أدرك وىمت اًمـزول اإلهلل ,وهق اًمثؾث أظمر مـ
اًمؾقؾ؟
اجلقاب :كعؿ يؽقن أدريمف ذم اًمسدس اخلامس ،وذًمؽ طمقـام ىمسؿ
ِ
اًمسدس إول ,واًمثاين يعتؼم ُصم ُؾث اًمؾقؾ إول،
اًمؾقؾ ؾمتة أىمسام ,ومنن ُّ
واًمسدس اخلامس,
واًمسدس اًمثاًمث ,واًمراسمع يعتؼم صمؾث اًمؾقؾ اًمثاين،
ُّ
ُّ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3420ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1159
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1133ومسؾؿ سمرىمؿ (.)742
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واًمسادس يعتؼم ُصم ُؾث اًمؾقؾ أظمر وهق وىمت اًمـزول اإلهلل ،واًمذي يؼقم
اًمسدس
اًمثؾث اًمذي سمعد مـتصػ اًمؾقؾ ؾمـقؽقن مدر ًيما ًمؾ ُّثؾث أظمر ذم ُّ
اخلامس ،واًمـبل ﷺ هق اًمذي أرؿمدكا إمم هذا اًمقىمت ,يمام ذم طمديث قمبد
ِ
اّلل ِ َص َ
ال ُة َد ُاو َد
اهلل سمـ قمؿرو ﭭ اًمساسمؼ ومؼالَ « :و َأ َطمب اًمصالَة إِ َمم ّ
ڠ ،يم َ
دُؾم ُف»( ,)1وهق اًمذي
َان َيـَا َم كِ ْص َ
ػ اًمؾقْ ِؾَ ،و َي ُؼق ُم ُصم ُؾ َث ُفَ ،و َيـَا ُم ُؾم َ
ً
كزوٓ يؾقؼ سماهلل -ضمؾ وقمال,-
أرؿمدكا إمم ومضؾ اًمؾقؾ أظمر سملن ومقف
ومقؽقن اجلؿع سملم هذيـ احلديثلم سمام مضـك ,ومؿـ مل يستطع اكتؼؾ إمم
اعمرشمبة اًمثاكقة ذم إومضؾقة ,ومقؼقم ذم اًم ُّثؾث أظمر مـ اًمؾقؾ.
ومؾخص اًمؽالم :أن إومضؾقة ذم وىمت ىمقام اًمؾقؾ قمغم صمالث مراشمب:
اعمرشمبة إومم :أن يـام كصػ اًمؾقؾ إولُ ,صمؿ يؼقم ُصمؾثف ,صمؿ يـام
ؾمدؾمف-يمام مضـك-
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص ﭭ اًمذي شمؼدم
ىمري ًبا(.)2
اعمرشمبة اًمثاكقة :أن يؼقم ذم اًم ُّثؾث أظمر مـ اًمؾقؾ.
ّ
ويدل قمؾقفا :طمديث أيب هريرة ﭬ َأن رؾمقل اهلل ﷺ ىمالَ « :يـ ِْز ُل
رسمـَا َشمبار َك و َشمع َامم يمُؾ ًَمق َؾ ٍة إِ َمم اًمسام ِء اًمدُّ ْكقا ِطملمَ يب َؼك ُصم ُؾ ُث اًمؾق ِؾ ِ
أظم ُر،
ْ
َْ
َ
ْ
َ ُّ َ َ َ َ
َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3420ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1159
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3420ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1159
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قلَ :م ْـ َيدْ ُقم ِ
َومقَ ُؼ ُ
قب ًَم ُفَ ,و َم ْـ َي ْس َل ُخـِل َوم ُل ْقمطِقَ ُف َو َم ْـ َي ْس َت ْغ ِػ ُر ِين
قين َوم َل ْؾمت َِج َ
َوم َل ْهم ِػ ُر ًَم ُف»( ,)1ويمذًمؽ طمديث ضماسمر ﭬ وؾمـقليت.
ومنن ظماف ّأٓ يؼقم مـ آظمر اًمؾقؾ اكتؼؾ إمم اعمرشمبة اًمثاًمثة.
اعمرشمبة اًمثاًمثة :أن ه
يصكم أول اًمؾقؾ ,أو ذم اجلزء اًمذي يتقسـر ًمف مـ
اًمؾقؾ.
ّ
اف
اّلل ﷺَ « :م ْـ َظم َ
ويدل قمؾقفا :طمديث َضماسمِ ٍر ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل ّ
آظمره َوم ْؾققشمِر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آظم َر
َأ ْن َٓ َي ُؼق َم م ْـ آظم ِر اًمؾ ْق ِؾ َوم ْؾ ُققشم ْر َأو ًَم ُف َو َم ْـ َـمؿ َع َأ ْن َي ُؼق َم َ ُ ُ ْ
ال َة ِ
اًمؾ ْقؾَ ,وم ِنن َص َ
آظم ِر اًمؾ ْق ِؾ َم ْش ُفق َد ٌة َ ,و َذًم ِ َؽ َأ َوم َض ُؾ»(.)2
بل ﷺ ٕيب ذر( ,)3وأيب اًمدرداء( ,)4وأيب
ً
وأجضا ُُيؿؾ قمؾقف وصـقة اًمـ ّ
هريرة( )5ﭫ ,ومؽؾ واطمد يؼقلَ « :أوص ِاين َظمؾِ ِقكم سمِ َث َال ٍ
ث» ,وذيمر مـفا:
ْ َ
« َو َأ ْن ُأوشمِ َر َىم ْب َؾ َأ ْن َأنَا َم».

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1145ومسؾؿ سمرىمؿ (.)758
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)755

( )1رواه اًمـسائل ذم اًمســ اًمؽؼمى ( ,)2712وصححف إًمباين (اًمصحقحة .)2166
( )2رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)27481وأبق داود سمرىمؿ ( ,)1433وصححف إًمباين (صحقح أيب
داود .)177/5
( )3رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)737
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اًمسـة أن يؼقم سمنطمدى قمشـرة ريمعة.
ُّ -4
ِ

َان َر ُؾم ُ
وهذا إيمؿؾ حلديث قمائشة ڤ أهنا ىماًمتَ « :ما يم َ
اّلل ﷺ
قل ّ

انَ ،وَٓ ِذم َهم ْ ِ
َي ِزيدُ ِذم َر َم َض َ
ػم ِهَ ،قم َغم إِ ْطمدَ ى َقمشـر َة َر ْيم َع ًة»(.)1

وورد أن اًمـبل ﷺ صغم صمالث قمشـرة ريمعة ,روى مسؾؿ ذم صحقحف
َان َر ُؾم ُ
اّلل ِ ﷺ ُي َص هكم ِم َـ اًمؾ ْق ِؾ َصمال َ
طمديث قمائشة ڤ ,ىماًمت« :يم َ
َث
قل ّ
سَ َٓ ,جيؾِس ِذم ؿمـل ٍء إِٓ ِذم ِ
َقمشـر َة َر ْيم َع ًةُ ,يقشمِ ُر ِم ْـ ذًم ِ َؽ سمِ َخ ْؿ ٍ
آظم ِر َها»(,)2
ْ ُ
بل ﷺ ِذم شمِ ْؾ َؽ اًمؾ ْق َؾ ِة َصمال َ
َث
وضماء ذم طمديث اسمـ قمباس ﭭَ « :وم َصغم اًمـ ُّ
َقمشـر َة َر ْيم َع ًةُ ,صمؿ كَا َم َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ»(.)3
قل ّ
واظمتؾػ اًمعؾامء ذم اًمريمعتلم ذم روايات (اًمثالث قمشـرة)ٕ :ن قمائشة
أظمؼمت سملنف ﷺ يمان ٓ يزيد قمغم أطمدى قمشـرة ريمعة:
ومؼقؾ :مها ُؾمـة اًمعشاء.
وىمقؾ :اعمراد هبام ُؾمـة اًمػجر.
بل ﷺ يػتتح هبام صالة اًمؾقؾ ,يمام
وىمقؾ :مها ريمعتان ظمػقػتان يمان اًمـ ّ
ضماء ذم احلديث ,ورضمحف اسمـ طمجر.)4( $
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1981ومسؾؿ سمرىمؿ (.)721
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )1147ومسؾؿ سمرىمؿ (.)738
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)698ومسؾؿ سمرىمؿ (.)763
( )2اكظر :اًمػتح (.)21/3
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شمـقع اًمقشمر ,وماًمغاًمب مـ
وإفمفر -واهلل أقمؾؿ :-أن هذا مـ سماب ه
وشمره ﷺ ,أنف يمان يقشمر سمنطمدى قمشـرة ريمعة ،ويمان يقشمر أطمقاكا سمثالث
قمشـرة ريمعة ،وهبذا كجؿع سملم إطماديث اًمقاردة.
اًمسـة أن يستػتح صالة اًمؾقؾ سمريمعتلم ظمػقػتلم.
 -1مـ ُّ

َان َر ُؾم ُ
حلديث قمائشة ڤ ىماًمت« :يم َ
اّلل ﷺ إِ َذا َىما َم ِم َـ اًمؾ ْق ِؾ
قل ّ
َلم َظم ِػق َػت ْ ِ
ال َشم ُف سمِ َر ْيم َعت ْ ِ
ًم ِ ُق َص ه َكم ،ا ْوم َتت ََح َص َ
َلم»(.)1
اًمسـة أن يليت سمآؾمتػتاطمات اًمقاردة ذم صالة اًمؾقؾ ,ومـ
 -2مـ ُّ
ذًمؽ:
أ .ما ضماء ذم صحقح مسؾؿ مـ طمديث قمائشة ڤ ىماًمت :يم َ
َان -أي
اًمـبل ﷺ -إِ َذا َىما َم ِم َـ اًمؾ ْق ِؾ ا ْوم َتت ََح َص َ
ال َشم ُف« :اًمؾ ُفؿ َرب َضم ْ َؼم ِائ َقؾ َو ِمقؽَائِ َقؾ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
امل ا ًْم َغ ْق ِ
َ ِ
لم
ب َواًمش َفا َد ِةَ ,أن َْت َحتْؽ ُُؿ َسم ْ َ
َوإؾمـراوم َقؾَ ,وماـم َر اًمس َام َوات َوإ ْرضَ ،قم َ
ػ ومِ ِ
اد َك ومِقام يمَاكُقا ومِ ِ
ِقمب ِ
قف ِم َـ ْ
خيتَؾِ ُػق َنْ ,اه ِد ِين ِحَا ْ
قف َ ْ
احلَ هؼ سمِ ِن ْذك ِ َؽ إِك َؽ
اظمتُؾِ َ
َ
َ
هت ِدي مـ شم ََشاء إِ َمم صـر ٍ
اط ُم ْست َِؼقؿ»(.)2
َْ َ ْ
ُ
ب -ما ضماء ذم اًمصحقحلم مـ طمديث اسمـ قمباس ﭭ ىمال :يم َ
َان
احلؿدُ َأن َْت كُقر اًمسؿق ِ
ِ
ات
ََ
ُ
اًمـبِ ُّل ﷺ إِ َذا َهتَجدَ م ْـ اًمؾقْ ِؾ َىم َال« :اًمؾ ُفؿ ًَم َؽ ْ َ ْ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)767
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)770
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احلؿدُ َأن َْت َىمقؿ اًمسؿق ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
َو ْإَ ْر ِ
ضَ ,و ًَم َؽ ْ
احلَ ْؿدُ َأن َْت َر ُّب
ََ
هُ
ضَ ,و ًَم َؽ ْ َ ْ
اًمسؿق ِ
ض َو َم ْـ ومِ ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
احلَ ُّؼَ ,و َىم ْق ًُم َؽ ْ
احلَ ُّؼَ ,و َوقمْدُ َك ْ
قفـَ ,أن َْت ْ
احلَ ُّؼ,
ََ
اجلَـ ُة َطم ٌّؼَ ,واًمـ ُار َطم ٌّؼَ ,واًمـبِ ُّق َ
احلَ ُّؼَ ,و ْ
اؤ َك ْ
قن َطم ٌّؼَ ,واًمسا َقم ُة َطم ٌّؼ ,اًمؾ ُفؿ
َوًم ِ َؼ ُ
اص ْؿ ُت,
ًَم َؽ َأ ْؾم َؾ ْؿ ُتَ ,وسمِ َؽ آ َمـ ُْتَ ,و َقم َؾ ْق َؽ شم ََقيم ْؾ ُتَ ,وإِ ًَم ْق َؽ َأنَ ْب ُتَ ,وسمِ َؽ َظم َ
ت َو َما َأ ْقم َؾـ ُْت
ت َو َما َأؾمـر ْر ُ
تَ ,و َما َأظم ْر ُ
َوإِ ًَم ْق َؽ َطمايم َْؿ ُتَ ,وما ْهم ِػ ْر ِزم َما َىمد ْم ُ

َأن َْت إِ َ ِ
هل إِٓ َأن َْت»(.)1
هلل َٓ إِ َ َ

اًمسـة أن يطقؾ ىمقامف ,وريمققمف ,وؾمجقده ومتؽقن مجقع أريمان
 -3مـ ُّ

اًمصالة اًمػعؾقة ىمريبة مـ اًمسقاء.

سماًمسـَـ اًمقاردة ذم ىمراءشمف ,ومـ ذًمؽ:
 -4وأن يليت ُّ
مؽمؾم ًال ,واعمؼصقد :أنف ٓ ُيدر ,أو هيذ اًمؼراءة هذًا.
أ -أن يؼرأ
ه
ب -أن ُي َؼ هط َع ىمراءشمف آية ,آية واعمؼصقد :أنف ٓ َي ِص ُؾ آيتلم ,أو صمالث
مـ دون شمقىمػ ,سمؾ يؼػ قمـد يمؾ آية.
ج -إذا مر سمآجة شمسبقح ؾمبح  ,وإذا مر سمآجة ؾممال ؾملل ,وإذا مر سمآجة
شمعقذ شمعقذ.
ُّ
ّ
ت َم َع اًمـبِ هل ﷺ
ويدل قمغم ما شمؼدم :طمديث طمذيػة ﭬ ىمالَ :صؾ ْق ُ

َذات ًَمق َؾ ٍةَ ,وما ْومتتَح ا ًْمب َؼرةََ ,وم ُؼ ْؾت :يريمَع ِقمـ ْ ِ
احائ َِة ُصمؿ َمضـكَ ,وم ُؼ ْؾ ُتُ :ي َص هكم
ُ َ ْ ُ ْدَ
َ ْ
َ َ َ َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)7499ومسؾؿ سمرىمؿ (.)768
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ِهبَا ِذم َر ْيم َع ٍةَ ,وم َؿضـكَ ,وم ُؼ ْؾ ُت َي ْريم َُع ِهبَاُ ,صمؿ ا ْوم َتت ََح اًمـ َهسا َء َوم َؼ َرأ َ َهاُ ,صمؿ ا ْوم َتت ََح َآل
ٍ ِ
بقح ؾمب َحَ ,وإِ َذا مر سمِس َم ٍ
ِقم ْؿ َر َ
ال
ان َوم َؼ َرأ َ َهاَ ,ي ْؼ َرأ ُ ُم َ َؽم هؾم ًال ,إِ َذا َمر سمِآجَة وم َ
َ ُ
قفا شم َْس ٌ َ
َؾم َل َلَ ,وإِ َذا َمر سمِ َت َع ُّق ٍذ َشم َعق َذُ ,صمؿ َريم ََع َوم َج َع َؾ َي ُؼ ُ
قلُ « :ؾم ْب َح َ
يب ا ًْم َعظِق ِؿ»
ان َر ه َ
ِ
َان ريمُق ُقمف كَحقا ِمـ ِىم ِ
قام ِفُ ,صمؿ َىما َلَ « :ؾمؿ َع اهلل َعم ْـ َمحِدَ ُه»ُ ,صمؿ َىما َم َـم ِق ًيال,
ُ ْ ً ْ
َومؽ َ ُ
يب إَ ْقم َغم» َومؽ َ
َىم ِري ًبا ِمما َريم ََعُ ,صمؿ َؾم َجدَ َوم َؼ َالُ « :ؾم ْب َح َ
َان ُؾم ُجق ُد ُه َىم ِري ًبا
ان َر ه َ
ِمـ ِىمق ِ
ام ِف(.)1
ْ َ
ِ
وحا رواه أمحد  $ذم مسـده ,مـ طمديث أم ؾمؾؿة ڤَ « :أهنَا ُؾم ِئ َؾ ْت
َقم ْـ ِىمرا ء ِة رؾم ِ
قل اّللِ ﷺ َوم َؼا ًَم ْت يم َ
َان ُي َؼ هط ُع ِىم َرا َء َشم ُف آ َي ًة ,آ َي ًة( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
َ َ َ ُ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ)»(.)2

ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$ويمان ﷺ يؼطع ىمراءشمف ،ويؼػ قمـد يمؾ آية,...
ويمان يرشمؾ اًمسقرة طمتك شمؽقن أـمقل مـ أـمقل مـفا ،وىمام سمآجة يرددها
طمتك اًمصباح»( ,)3وىمال« :ويمان رؾمقل اهلل ﷺ ُيسـر سماًمؼراءة ذم صالة
اًمؾقؾ شمارة ,وجيفر هبا شمارة ،و ُيطقؾ اًمؼقام ،وخي هػػف شمارة ،ويقشمر آظمر اًمؾقؾ
وهق إيمثر ,وأوًمف ,وأوؾمطف»(.)4
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)772

( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)26583وىمال اًمدارىمطـل (« :)118إؾمـاده صحقح ويمؾفؿ صمؼات»,
وصححف اًمـقوي (اعمجؿقع .)333/3
( )1زاد اعمعاد (.)337 /1
( )2زاد اعمعاد (.)240/1
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 -5مـ اًمسـة أن ُي َس هؾؿ مـ يمؾ ريمعتلم.

حلديث اسمـ قمؿر ﭭ أنف ىمالَ « :ىما َم َر ُضم ٌؾ وم َؼ َالَ :يا َر ُؾم َ
ػ
اّللِ َيم ْق َ
قل ّ
ال ُة اًمؾ ْق ِؾ؟ َىم َال َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺَ « :ص َ
َص َ
ال ُة اًمؾقْ ِؾ َم ْثـَكَ ,م ْثـَكَ ,وم ِن َذا ِظم ْػ َت
قل ّ
اًمصبح َوم َلوشمِر سمِق ِ
اطمدَ ٍة»(.)1
ُّ ْ َ ْ ْ َ
واعمؼصقد سمـَ ( :م ْثـَك َ ,م ْثـَك) أيُ :ي ه
صكم اصمـتلم ,اصمـتلم ,وم ُقس هؾؿ مـ
ريمعتلم ,وٓ ُي ه
صكم أرسم ًعا مجق ًعا.
َان َر ُؾم ُ
حلديث قمائشة ڤ اًمذي شمؼدم ،ىماًمت« :يم َ
اّللِ ﷺ ُي َص هكم
قل ّ
لم َأ ْن ي ْػر َغ ِمـ صال َِة ا ًْم ِع َش ِ
ِ
اء إِ َمم ا ًْم َػ ْج ِر ،إِ ْطمدَ ى َقمشـر َة َر ْيم َع ًةُ ،ي َس هؾ ُؿ
ْ َ
وم َقام َسم ْ َ َ ُ
َلم ،ويقشمِر سمِق ِ
اطمدَ ٍة»(.)2
َسم ْ َ
لم يم هُؾ َر ْيم َعت ْ ِ َ ُ ُ َ
اًمسـة ىمراءة ؾمقر معقـة ذم آظمر صمالث ريمعات.
 -6مـ ُّ
يؼرأ ذم اًمريمعة إومم( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) ،وذم اًمثاكقة( :ﭑ ﭒ

ﭓ) ،وذم اًمثاًمثة( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) ومؼط.
ويدل قمؾقف :طمديث ُأ َيب ِ
َان َر ُؾم ُ
ّ
سمـ يمعب ﭬ ىمال« :يم َ
قل اهلل ﷺ ُيقشمِ ُر
سمِسبحِ اؾمؿ رسم َؽ إَ ْقم َغم ,و ُىم ْؾ يا َأهيا اًمؽ ِ
َاوم ُر ْونَ ,و ُىم ْؾ ُه َق اهلل َأ َطمدْ »(.)3
َ ه ْ َ َ
َ َ ُّ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )990ومسؾؿ سمرىمؿ (.)749
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )6310ومسؾؿ سمرىمؿ (.)736
( )1رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)1423واًمـسائل سمرىمؿ ( ,)1733واسمـ ماضمف سمرىمؿ (,)1171
وصححف اًمـقوي (اخلالصة  ,)556/1وإًمباين (صحقح اًمـسائل .)273/1
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 -7مـ اًمسـة أن يؼـت ذم وشمره أطمقا ًكا.
ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$ومنن اًمؼـقت ُي ْط َؾؼ قمغم اًمؼقام ،واًمسؽقت،
ودوام اًمعبادة ،واًمدقماء ،واًمتسبقح ،واخلشقع»( ,)1واعمؼصقد سمف هـا:
اًمدقماء ,وذًمؽ ذم اًمريمعة اًمثاًمثة اًمتل يؼرأ ومقفا ؾمقرة اإلظمالص ,واًمؼـقت
اًمسـة ومعؾف أطمقا ًكا ,وشمريمف أطمقا ًكا ,واظمتاره ؿمـقخ اإلؾمالم اسمـ
ذم اًمقشمر مـ ُّ
شمقؿقة  ،$وإومم أن يؽقن اًمؽمك أيمثر مـ اًمػعؾ.
واًمتعؾقؾٕ :هنا ضماءت أطماديث يمثػمة شمصػ وشمر رؾمقل اهلل ﷺ قمـ
قمائشة ,وأم ؾمؾؿة ,واسمـ قمباس وطمذيػة ,واسمـ مسعقد ﭫ ,وًمقس ذم
بل ﷺ ومع
ؿمـلء مـفا أنف ىمـت ذم اًمقشمر ،وقمائشة ڤ مـ اعمالزملم ًمؾـ ه
ذًمؽ مل شمـؼؾ أنف ىمـت ذم وشمره.
بل ﷺ ,أو ومعؾف؟
يضأنح :هؾ صمبت اًمؼـقت ذم اًمقشمر مـ ىمقل اًمـ ه
بل ﷺ مـ ىمقًمف ,وومعؾف ,واؾمتدًمقا:
اًمؼقل إول :أنف صماسمت قمـ اًمـ ه
ً
أوٓ :مـ ومعؾف :سمحديث ُأ َيب سمـ يمعب ﭬ َ « :أن َر ُؾم َ
قل اّللِ ﷺ َىمـ ََت
ِ
اًمريمُق ِع»(.)2
ذم ا ًْم ِقشم ِْر َىم ْب َؾ ُّ
( )1زاد اعمعاد (.)276/1
( )4رواه أبق داود معؾ ًؼا ذم سماب اًمؼـقت ذم اًمقشمر طمديث رىمؿ ( ,)1427واًمـسائل سمرىمؿ
( ,)1700واسمـ ماضمف سمرىمؿ (.)1182
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ُ
رؾمقل اهلل ﷺ
صماكقًا :ومـ ىمقًمف :طمديث احلسـ سمـ قمكم ﭬ ىمال :قمؾؿـل

ِِ ِ
ٍ
قؿ ْـ قما َومقْ َت,
يمؾامت أىمقهلـ ذم اًمقشمر« :مهللا اهد ِ
ين ومقؿ ْـ َهدَ ْي َت ,و َقماومـل وم َ
ِ ِ
ومقام أ ْقم َط ْق َتَ ,وىمِـِل ؿمـر ما ىمضـق َتَ ,وم ِن َ
كؽ َشم ْؼضـل
َوشم ََقًمـل وم َ
قؿ ْـ شم ََقًم ْق َتَ ,و َسم ِار ْك ِزم َ
وٓ ُي ْؼضـك َ
شمباريمت َرسمـا وشمعاًم ْق َت»(.)1
قمؾقؽ ،وإكف ٓ ِيذ ُّل مـ واًم ْق َت،
َ
بل ﷺ ىمـقت اًمقشمر ٓ ,مـ ىمقًمف ,وٓ
واًمؼقل اًمثاين :أنف مل يثبت قمـ اًمـ ه
مـ ومعؾف.
ُ
يب سمـ يمعب اًمساسمؼ ومفق طمديث ضعقػ ,ضعػف
 وأما طمديث أ َ ّاإلمام أمحد ,واسمـ ظمزيؿة  ,واسمـ اعمـذر .ô
 وأما طمديث احلسـ سمـ قمكم اًمساسمؼ ومحديث صحقح ,إٓ ًمػظةاًمســ مـ ـمريؼ :أيب
(ىمـقت اًمقشمر) ذم احلديث ومفل ؿماذة ,رواها أهؾ ُّ
إؾمحاق ,قمـ سمريد سمـ أيب مريؿ ,قمـ أيب احلقراء قمـ احلسـ سمف.
 وأما اإلمام أمحد ومروى احلديث قمـُ :يل سمـ ؾمعقد ,قمـ ؿمعبةطمدصمـل سمريد سمـ أيب مريؿ سمؾػظ« :يمان يعؾؿـا هذا اًمدقماء مهللا اهدين
ومقؿـ هديت ,)2(»...وىماًمقا :هذا هق اعمحػقظٕ :ن ؿمعبة أوصمؼ مـ يمؾ
مـ رواه قمـ سمريد ,ومتُؼدم روايتف قمغم همػمه.
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)1718وأبق داود سمرىمؿ ( ,)1425واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)464واًمـسائل
سمرىمؿ ( ,)1746واسمـ ماضمف سمرىمؿ (.)1178
( )4رواه أمحد سمرىمؿ (.)1727
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ىمال اسمـ ظمزيؿة « :$وهذا اخلؼم رواه ُؿمعبة سمـ احلجاج قمـ سمريد سمـ
أيب مريؿ ذم ىمصة اًمدقماء ،ومل يذيمر اًمؼـقت وٓ اًمقشمر ،ىمال :وؿمعبة
بل ﷺ أنف أمر سماًمؼـقت ذم اًمقشمر ,أو ىمـت
أطمػظ ,...وًمق صمبت اخلؼم قمـ اًمـ ه
بل ﷺ ,وًمست أقمؾؿف صماسم ًتا»(.)1
ذم اًمقشمر ,مل جيز قمـدي خماًمػة ظمؼم اًمـ ّ
بل ﷺ ؿمـلء.)2(»...
وىمبؾف ىمال اإلمام أمحد ّ ٓ« :$
يصح ومقف قمـ اًمـ ه
وهذا اًمؼقل هق إفمفر -واهلل أقمؾؿ ،-إٓ أنف صمبت قمـ اًمصحاسمة اًمؼـقت
بل ﷺ يػعؾقكف»,
ذم اًمقشمر ،وؾمئؾ قمطاء قمـ اًمؼـقت ,ومؼال« :يمان أصحاب اًمـ ّ
ومؼد صمبت قمـ قمؿر سمـ اخلطاب ﭭ يمام قمـد أمحد ,وأيب داود ,واًمؽممذي,
وىمال« :طمديث طمسـ» ,وصمبت قمـ اسمـ قمؿر ﭭ قمـد اسمـ أيب ؿمـقبة.
وهؾ اًمؼـقت يؽقن ىمبؾ اًمريمقع ,أو سمعده؟
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ  ôذم ذًمؽ ,وؾمبب آظمتالف :أنف مل يثبت قمـ
بل ﷺ ذم هذا اًمباب ؿمـلء ,وىماؾمف أهؾ اًمعؾؿ قمغم ىمـقت اًمـقازل.
اًمـ ه
ومؼقؾ :ىمبؾ اًمريمقع.
ػ
واؾمتدًمقا سمـ :ما رواه قمبد اًمرمحـ سمـ أبزى ﭬ ىمالَ « :صؾ ْق ُت َظم ْؾ َ
اخلط ِ
اًمص ْبحِ َ ،وم َس ِؿ ْع ُت ُف َي ُؼ ُ
اب ﭬ َص َ
قل َسم ْعدَ ا ًْم ِؼ َرا َء ِة َىم ْب َؾ
ُقم َؿ َر ْسم ِـ ْ َ
ال َة ُّ
( )1صحقح اسمـ ظمزيؿة (.)152 /2
( )4اًمتؾخقص ٓسمـ طمجر ( .)18/2
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اًمريمُقعِ :اًمؾ ُفؿ إِي َ
اك َك ْع ُبدُ .)1(»...
ُّ
وىمقؾ :سمعد اًمريمقع.
قل اّلل ِ
َان َر ُؾم ُ
واؾمتدًمقا سمـ :طمديث أيب هريرة ﭬ ذم اًمصحقحلم :يم َ
ِ
ﷺ ِطملمَ َي ْر َوم ُع َر ْأ َؾم ُف َي ُؼ ُ
اّلل ِ َعم ْـ َمحِدَ ُهَ ,رسمـَا َو ًَم َؽ ْ
احلَ ْؿدُ » َيدْ ُقمق
قلَ « :ؾمؿ َع ُ
ًم ِ ِر َضم ٍ
ال َوم ُق َس هؿ ِ
وأجضا طمديث أنس ﭬ قمـد اًمبخاري,
قف ْؿ سمِ َل ْؾم َام ِئ ِف ْؿً .)2(...
وومقف« :سمعد اًمريمقع»(.)3
وإفمفر-واهلل أقمؾؿ :-أن إمر ذم ذًمؽ واؾمع ,ومقجقز ىمبؾ اًمريمقع,
وسمعده ذم اًمريمعة إظمػمة ،وىمد سمقب اًمبخاري [ :$سماب اًمؼـقت ىمبؾ
اًمريمقع ,وسمعده ]ً ,مؽـ اًمؼـقت سمعد اًمريمقع أيمثر ذم إطماديث اًمـبقية ,يمام
كص قمغم ذًمؽ مجاقمة مـ أهؾ اًمعؾؿ  ôوم ُقغؾب قمغم ما ىمبؾ اًمريمقع.
ىمال اإلمام أمحد « :$وسمعد اًمريمقع أطمب إزم»( ،)4ويؽقن هذا مـ
اًمسـة ,ومتارة يؼـت ىمبؾ اًمريمقع ,وشمارة سمعده.
سماب شمـقع ُّ
ىمال ؿمـقخ اإلؾمالم « :$وأما اًمؼـقت ،وماًمـاس ومقف ـمرومان ووؾمط:
مـفؿ مـ ٓ يرى اًمؼـقت إٓ ىمبؾ اًمريمقع ،ومـفؿ مـ ٓ يراه إٓ سمعده،
( )1رواه اًمبقفؼل ( ,)211/2وصحح إؾمـاده إًمباين (اإلرواء .)171/2
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)804ومسؾؿ سمرىمؿ (.)675
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)956
( )2مسائؾ أمحد (.)100/1
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ِ
اًمسـة
وأما ومؼفاء أهؾ احلديث يملمحد وهمػمه
ه
ومقجقزون يم َال إمريـ :عمجلء ُّ
اًمصحقحة هبام ،وإن اظمتاروا اًمؼـقت سمعدهٕ :نف أيمثر وأىمقس ,ومنن ؾمامع
اًمدقماء مـاؾمب ًمؼقل اًمعبد :ؾمؿع اهلل عمـ محده ،ومنكف يشـرع اًمثـاء قمغم اهلل ىمبؾ
دقمائف يمام دًمت وماحتة اًمؽتاب قمغم ذًمؽ أوهلا صمـاء ,وآظمرها دقماء»(.)1
يضأنح :وهؾ يرومع يديف ذم ىمـقت اًمقشمر؟.
اًمصحقح :أنف يرومع يديف ,وسمف ىمال مجفقر اًمعؾامء ً :ôمثبقت ذًمؽ
قمـ قمؿر ﭬ يمام قمـد اًمبقفؼل وصححف( ,)2وىمال اًمبقفؼل « :$إن قمد ًدا
مـ اًمصحاسمة ﭫ رومعقا أجدهيؿ ذم اًمؼـقت»(.)3
يضأنح :سملي ؿمـلء يبدأ ىمـقشمف ذم اًمقشمر؟.
اًمـبل ﷺ احلس َـ« :مهللا اهدين
ىمقؾ :أنف يبدأ سماًمدقماء اًمذي قمؾؿف
ُّ
ومقؿـ هديت».
واؾمتدًمقا سمِـ :طمديث احلسـ ﭬ اًمساسمؼ ،وشمؼدم أن احلديث صحقح
وأجضا ًمق صحت هذه اًمؾػظة ,ومؾقس ذم
سمدون ذيمر (ىمـقت اًمقشمر),
ً
احلديث اؾمتحباب اسمتداء ىمـقت اًمقشمر سمدقماء احلسـ ﭬ.
( )1جمؿقع اًمػتاوى (.)100/23
( )4رواه اًمبقفؼل (.)211/2
( )1اًمســ اًمؽؼمى (.)211/2
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واًمؼقل اًمراضمح -واهلل أقمؾؿ :-أنف يبدأ سمحؿد اهلل شمعامم ,واًمثـاء قمؾقف،
بل ﷺ ُصمؿ يدقمقّ :
ٕن هذا أىمرب ًمإلضماسمة.
صمؿ ُيصكم قمغم اًمـ ه

ِ
ّ
اًمـبل ﷺ َر ُضم ًال
ويدل قمؾقف :طمديث ومضاًمة سمـ قمبقد ﭬ ىمالَ :ؾمؿ َع ُّ
ِِ
ومؼال اًمـبل ﷺَ « :قم ِ
اًمـبل ﷺ َ
ج َؾ َه َذا ُصمؿ
ُّ
َيدْ ُقمق ذم َصالَشمف َوم َؾ ْؿ ُي َص هؾ َقم َغم ه
قد اهلل ,واًمثـ ِ
ػم ِه :إِ َذا صغم َأطمدُ يمُؿ َوم ْؾقبدَ ْأ سمِتَح ِؿ ِ
ومؼال ًَم ُف وًم ِ َغ ْ ِ
َد َقما ُهَ ،
َاء َقم َؾقْ ِفُ ،صمؿ
َ
ْ
َ ْ َْ
َ
اًمـبلُ ,صمؿ ًمقَدْ ُع َسم ْعدُ ما َؿما َء»(.)1
ًمقُ َص هؾ َقم َغم ه
ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$اعمستحب ذم اًمدقماء أن يبدأ اًمداقمل سمحؿد اهلل,
واًمثـاء قمؾقف سملم يدي طماضمتف ,صمؿ يسلل طماضمتف يمام ذم طمديث ومضاًمة سمـ
قمبقد»(.)2
يضأنح :هؾ يؿسح وضمفف سمقديف سمعد دقماء اًمؼـقت؟
اًمصحقح :أنف ٓ ُي َس ُّـ مسح اًمقضمف سمعد آكتفاء مـ اًمدقماءً :معدم
اًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ.
ِ
ِ
يمان َر ُؾم ُ
 وأما ىمقل قمؿر ﭬَ « :قل اهلل ﷺ إ َذا َر َوم َع َيدَ ْيف ذم اًمدُّ َقماء َمل ْ
ُيط ُف َام َطمتك َي ْؿ َس َح ِهبِ َام َو ْضم َف ُف»( ,)3ومفق طمديث ضعقػّ :
ٕن مداره قمغم:
َُ
محاد سمـ قمقسـك اجلفـل ،وهق ضعقػ ٓ ُُيتَج سمف ،وىمد ضعػ احلديث
( )1رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)3477وىمال« :هذا طمديث طمسـ صحقح».
( )4اًمقاسمؾ اًمصـقب (ص.)110
( )1رواه اًمؽممذي سمرىمؿ (.)3386
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اًمعراىمل ,واًمـقوي ,واسمـ اجلقزي ،وىمال ُيل سمـ معلم ,وأبق زرقمة:
«طمديث مـؽر» ،زاد أبق زرقمة« :أظماف ّأٓ يؽقن ًمف أصؾ» -رطمؿ اهلل
اجلؿقع.-
وًمف ؿماهد مـ طمديث يزيد سمـ اًمسائب رواه أبق داود ,وأمحدً ,مؽـف
ضعقػّ :
ٕن مداره قمغم اسمـ هلقعة ,وهق ضعقػ.
وماًمسـة شمرك اعمسح قمغم اًمقضمف سمعد اًمدقماءٕ :نف مل يثبت ومقف دًمقؾ قمـ
ُّ
يصح قمـ اًمصحاسمة ﭫ ٓ ذم ىمـقت اًمقشمر ,وٓ ذم همػمهٓ ،
بل ﷺ ،ومل ّ
اًمـ ه
داظمؾ اًمصالة ,وٓ ظمارضمفاُ .ؾم ِئؾ اإلمام ماًمؽ  $قمـ اًمرضمؾ يؿسح
وضمفف قمـد اًمدقماء ،وملنؽر ذًمؽ ,وىمال« :ما قمؾؿت»(.)1
سمؽػقف َ
وىمال اعمروزي « :$وأما أمحد سمـ طمـبؾ ومحدصمـل أبق داود ىمال:
ؾمؿعت أمحد ،وؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يؿسح وضمفف سمقديف إذا ومرغ مـ اًمقشمر،
ومؼال :مل أؾمؿع ومقف سمشـلء ،ورأجت أمحد ٓ يػعؾف».
وىمال اًمبقفؼل « :$وملما مسح اًمقضمف سماًمقديـ قمـد اًمػراغ مـ اًمدقماء
ومؾست أطمػظ قمـ أطمد مـ اًمسؾػ ذم دقماء اًمؼـقت ،وإن يمان يروى قمـ
ُ
بل ﷺ طمديث ومقف ضعػ ،وهق
سمعض ظمارضمفا ،وىمد روي ومقف قمـ اًمـ ه
مستعؿؾ قمـد سمعضفؿ ظمارج اًمصالة ،وأما ذم اًمصالة ومفق قمؿؾ مل يثبت
( )1اكظر :يمتاب اًمقشمر ًمؾؿروزي (ص.)236
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سمخؼم صحقح  ,وٓ أثر صماسمت وٓ ىمقاس ،ومإومم ّأٓ يػعؾف ,ويؼتصـر قمغم
ما ومعؾف اًمسؾػ ﭫ مـ رومع اًمقديـ دون مسحفام سماًمقضمف ذم اًمصالة»(.)1
ىمال ؿمـقخ اإلؾمالم « :$وأما مسح وضمفف سمقديف ومؾقس ومقف إٓ
حلجة»(.)2
طمديث ،أو طمديثان ٓ شمؼقم هبام ا ُ
 -16اًمدقماء ذم صمؾث اًمؾقؾ أظمر.
اًمسـَـ اًمتل شمتليمد آظمر اًمؾقؾ اًمدقماء ,ومنن دقما ذم ىمـقشمف آظمر اًمؾقؾ يمػاه
مـ ُّ
ذًمؽ ,وإن مل يدع وماًمسـة أن يدقمق ذم هذا اًمقىمتٕ :نف وىمت شمتليمد ومقف إضماسمة
اًمدقماء ,ومػقف ٌ
كزول هلل -ضمؾ وقمال -يؾقؼ سمجالًمف إمم اًمسامء اًمدكقا ,ومؼد ضماء ذم
اًمصحقحلم مـ طمديث أيب هريرة ﭬ أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمالَ « :يـ ِْز ُل َر ُّسمـَا
َشم َب َار َك َو َشم َع َامم يمُؾ ًَم ْق َؾ ٍة إِ َمم اًمس َام ِء اًمدُّ ْك َقا ِطملمَ َي ْب َؼك ُصم ُؾ ُث اًمؾ ْق ِؾ ْأ ِظم ُرَ ,ي ُؼ ُ
قلَ :م ْـ
َيدْ ُقم ِ
قب ًَم ُفَ ,م ْـ َي ْس َل ُخـِل َوم ُل ْقمطِ َق ُف َم ْـ َي ْس َت ْغ ِػ ُر ِين َوم َل ْهم ِػ َر ًَم ُف»(.)3
قين َوم َل ْؾمت َِج َ
ُ -11يس ُّـ إذا ؾمؾؿ مـ وشمره أن يؼقل( :ؾمبحان اعمؾؽ اًمؼدُّ وس) صمال ًصما,

يرومع صقشمف سماًمثاًمثة.

قل اّللِ ﷺ َي ْؼ َرأ ُ
ُ
َان َر ُؾم ُ
ّ
يب سمـ يمعب ﭬ ىمال« :يم َ
ويدل قمؾقف :طمديث أ َ ّ
ِذم ا ًْم ِقشم ِْر سمِـ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) ،و (ﭑ ﭒ ﭓ) ،و (ﭑ ﭒ
( )1اًمســ (.)212/2
( )4اًمػتاوى (.)519/22
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )1145ومسؾؿ سمرىمؿ (.)758
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َث مر ٍ
ان ا ْعمَؾِ ِ
ؽ ا ًْم ُؼدُّ ِ
ﭓ ﭔ) َوم ِن َذا َؾمؾ َؿ َىم َالُ « :ؾم ْب َح َ
ات»( .)1وذم
وس َصمال َ َ
طمديث قمبد اًمرمحـ سمـ أبزى ﭬ « :وير َومع سمِسبحا َن ا ْعمَؾِ ِ
ؽ ا ًْم ُؼدُّ و ِ
س َص ْق َشم ُف
َ َْ ُ ُ ْ َ
سمِاًمثاًم ِ َث ِة»(.)2
ُ -14ي َس ُّـ أن يقىمظ أهؾفً :مؼقام اًمؾقؾ.
وماًمرضمؾ ُيس ُّـ ًمف أن يقىمظ أهؾفً :مصالة اًمؾقؾ ,ويمذا اعمرأة إذا ىمامت
ومنكف ُي َس ُّـ هلا أن شمقىمظ زوضمفا ,وؾمائر أهؾِفا ,وهذا مـ سماب اًمتعاون قمغم
اخلػم.
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمائشة ڤ ىماًمت« :يم َ
َان اًمـبِ ُّل ﷺ ُي َص هكم َص َ
ال َشم ُف
لم ا ًْم ِؼ ْب َؾ ِةَ ،وم ِن َذا َأ َرا َد َأ ْن ُيقشمِ َر َأجْ َؼ َظـِل
ِم َـ اًمؾ ْق ِؾ يمُؾ َفاَ ،و َأنَا ُم ْع َ ِؽم َض ٌة َسم ْقـَ ُف َو َسم ْ َ

ت»(.)3
َوم َل ْوشم َْر ُ

وقمـ أم ؾمؾؿ َة ڤ ىماًمت« :اؾمتَقؼظ اًمـبل ﷺ ومؼال« :ؾمبحا َن اّلل ِ
ُ ْ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ما َذا ُأن ِْز َل ِمـ ْ ِ
ب ْ
احلُ َج ِر؟
اخلَ َزائ ِـَ ,و َما َذا ُأن ِْز َل م ْـ ا ًْمػت َِـَ ,م ْـ ُيقىم ُظ َص َقاطم َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اضم ُفَ -طمتك ُي َص هؾلمَ ُ ,رب يمَاؾمـقة ذم اًمدُّ ْكقَا َقم ِار َي ٌة ذم ْأظم َرة»(.)4
 ُي ِريدُ سمِف َأ ْز َو َ( )1رواه اًمـسائل سمرىمؿ ( ,)1702وصححف اًمـقوي وإًمباين يمام شمؼدم ىمري ًبا.

( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)15354واًمـسائل سمرىمؿ ( ,)1734وصححف إًمباين (حتؼقؼ مشؽاة
اعمصاسمقح .)398/1
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)512ومسؾؿ سمرىمؿ (.)512
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6218
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وذم اًمعشـر إواظمر مـ رمضان يزداد هذا اًمشلن ومعـد مسؾؿ قمـ
َان َر ُؾم ُ
قمائشة ڤ ىماًمت« :يم َ
اّلل ِﷺ ،إِ َذا َد َظم َؾ ا ًْم َعشـرَ ،أ ْطم َقا اًمؾ ْق َؾ,
قل ّ
َو َأجْ َؼ َظ َأ ْه َؾ ُفَ ,و َضمد َو َؿمد ا ْعمِئْ َزر»(.)1
اًمسـة أن يػعؾ اًمؼائؿ ًم ّؾقؾ إرومؼ سمـػسفً :مئال يمصمر قمغم
 -11مـ ُّ
ظمشققمف.
ضماًمسا.
 ومنذا أصاسمف ومتقر صغمً

اّللِ ﷺ ا ْعمَس ِ
حلديث أنس ﭬ ىمالَ « :د َظم َؾ َر ُؾم ُ
لم
جدَ َ ,و َطم ْب ٌؾ َممْدُو ٌد َسم ْ َ
قل ّ
ْ
َؾم ِار َيت ْ ِ
َلم َوم َؼ َالَ « :ما َ
َت سمِ ِف,
هذا؟» َىما ًُمقاً :م ِ َز ْيـ ََب شم َُص هكمَ ,وم ِن َذا يم َِس َؾ ْت َأ ْو َوم َ َؽم ْت َأ ْم َسؽ ْ
َوم َؼ َالُ « :طم ُّؾق ُهً ،مِقُ َص هؾ َأ َطمدُ ُيم ْؿ ك ََشا َـم ُفَ ,وم ِن َذا يم ََس َؾ َأ ْو َوم َ َؽم َوم ْؾقَ ْؼ ُعدْ »(.)2
ه
ومقصكم سمعد ذًمؽ.
 وإذا أصاسمف كعاس كامً :مقؼقم كشـق ًطا,حلديث قمائشة ڤ َأن اًمـبِل ﷺ َىم َال« :إِ َذا َك َع َس َأ َطمدُ يم ُْؿ ِذم اًمصال َِة،
َوم ْؾػم ُىمدْ طمتك ي ْذهب َقمـْف اًمـقمَ .وم ِنن َأطمدَ يمُؿ إِ َذا صغم وهق ك ِ
َاقم ٌسًَ :م َعؾ ُف
َ َ ُ َ
َ َ َ َ
َ ْ
ُ ْ ُ
َْ
ب َي ْس َت ْغ ِػ ُر َوم َق ُسب َك ْػ َس ُف»(.)3
َي ْذ َه ُ
اًمسـة
 ويمذا إذا أصاسمف كعاس وكحقه وهق يؼرأ اًمؼرآن سماًمؾقؾ ,ومنن ًُّمقتؼقى.
أن يـامّ :
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1174
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1150ومسؾؿ سمرىمؿ (.)784
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)212ومسؾؿ سمرىمؿ (.)786
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اّلل ﷺ ىمال« :إِ َذا َىما َم َأ َطمدُ يم ُْؿ ِم َـ
حلديث أيب هريرة ﭬ أن رؾمقل ّ
قلَ ،وم ْؾقَ ْض َط ِ
آن َقم َغم ًم ِ َساكِ ِفَ ،وم َؾ ْؿ َيدْ ِر َما َي ُؼ ُ
اؾم َت ْع َج َؿ ا ًْم ُؼ ْر ُ
ج ْع»(.)1
اًمؾقْ ِؾَ ،وم ْ
اًمسـة عمـ وماشمف ىمقام اًمؾقؾ أن يص هؾقف مـ اًمـفار ؿمػ ًعا.
ُّ -12
ومنذا يمان مـ قمادشمف أن يقشمر سمثالث ومـام قمـ وشمره ,أو مرض ,ومؾؿ
يستطع أن ُيص هؾقف ,ومنكف ُيص هؾقف مـ اًمـفار أرسم ًعا ,وإذا يمان مـ قمادشمف أن يقشمر
سمخؿس ومـام قمـ وشمره ,أو مرض ,ومنكف ُيصؾقف مـ اًمـفار ِؾمت ريمعات,
بل ﷺ يػعؾ ذًمؽ ,وٕنف يمان مـ قمادشمف ﷺ أن يقشمر
وهؽذا ,وىمد يمان اًمـ ّ
بل ﷺَ « :ويم َ
َان إِ َذا َهم َؾ َب ُف
سمنطمدى قمشـرة ريمعة ,ومنن قمائشة ڤ شمؼقل قمـ اًمـ ه
ك َْق ٌم َأ ْو َو َضم ٌع َقم ْـ ىمِ َقا ِم اًمؾ ْق ِؾ َصغم مـ اًمـ َف ِ
ار صمِـْت َْل َقمشـر َة َر ْيم َع ًة»(.)2

  

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)787
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)746
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شاًَٛأ :قد انفجش
َّ
فيه ِع َّدة أعمال هي من هدي الى ّبي ﷺ:
َ
ألاذان ,وفيه ِع َّدة ُسنن:
 )1متابعة املؤذِّن.
ُي َسـ عمـ ؾمؿع إذان أن يؼقل مثؾ ما يؼقل اعمم هذن ,إٓ ذم احلقعؾتلم,
اّلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعاص
ومقؼقل ٓ« :طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل» :حلديث قمبد ّ
ﭭ َأن ُف ؾمؿع اًمـبل ﷺ َي ُؼ ُ
قل« :إِ َذا َؾم ِؿ ْعت ُُؿ ا ْعم ُ َم هذ َن َوم ُؼق ًُمقا ِم ْث َؾ َما
َي ُؼ ُ
قل.)1(»...
اّلل ﷺ« :إِ َذا َىم َال
وطمديث قمؿر سمـ اخلطاب ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل ّ
ْؼمُ .صمؿ َىم َالَ :أ ْؿم َفدُ
ْؼمَ .وم َؼ َال َأ َطمدُ يم ُْؿُ ّ :
ْؼم ّ ُ
ا ْعم ُ َم هذ ُنُ ّ :
ْؼم اهلل َأيم َ ُ
اّلل َأيم َ ُ
اّلل َأيم َ ُ
اّلل َأيم َ ُ

هل إِٓ اهللُ .صمؿ َىم َالَ :أ ْؿم َفدُ َأن ُحمَؿدً ا
اّللَ .ىم َالَ :أ ْؿم َفدُ َأ ْن َٓ إِ َ
َأ ْن َٓ إِ َ
هل إِٓ ّ ُ
حمؿدً ا َر ُؾم ُ
َر ُؾم ُ
اّللُِ .صمؿ َىم َالَ :طمل َقم َغم اًمصال َِة.
اّللَِ .ىم َالَ :أ ْؿم َفدُ َأن ُ َ
قل ّ
قل ّ
َىم َالَ َٓ :طم ْق َل َوَٓ ُىمق َة إِٓ سماهللُ .صمؿ َىم َالَ :طمل َقم َغم ا ًْم َػالَحِ َ .ىم َالَ َٓ :طم ْق َل َوَٓ
ْؼمُ .صمؿ َىم َالَٓ :
ْؼم اهلل َأيم َ ُ
ْؼمَ .ىم َال :اهلل َأيم َ ُ
ْؼم اهلل َأيم َ ُ
ُىمق َة إِٓ سماهللُ .صمؿ َىم َال :اهلل َأيم َ ُ
هل إِٓ اهللِ ،م ْـ َىم ْؾبِ ِف َد َظم َؾ ْ
اجلَـ َة»(.)2
هل إِٓ اهللَ .ىم َال َٓ :إِ َ
إِ َ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)384
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)385
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ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ ...« :$وهذا مؼتضـك احلؽؿة اعمطاسمؼة حلال اعممذن
ومس ّـ ًمؾسامع أن يؼقهلا ،ويمؾؿة احلقعؾة
واًمسامع ,ومنن يمؾامت إذان ذيمر ُ
ومسـ ًمؾسامع أن يستعلم قمغم هذه اًمدقمقة
دقماء إمم اًمصالة عمـ ؾمؿعفُ ,
سمؽؾؿة اإلقماكة ,وهل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل اًمعظقؿ»(.)1
 وقمـد اًمتثقيب ًمصالة اًمػجر ,ومنن مـ شماسمع إذان يؼقل مثؾ مايؼقل اعممذن« :اًمصالة ظمػم مـ اًمـقم».
ىمال اًمشـقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ  :$ىمقًمف ﷺَ « :وم ُؼق ًُمقا ِم ْث َؾ َما َي ُؼ ُ
قل»
ّ
يدل قمغم أنف يؼقل :اًمصالة ظمػم مـ اًمـقم(.)2
ىمال اسمـ طمجر  :$قمـ اسمـ ضمريج أنف ىمال« :طمدصمت ّ
أن اًمـّاس يماكقا
يـصتقن ًمؾؿمذن إكصاهتؿ ًمؾؼراءة»(.)3
 )2قول هرا الرِّكس بعد الشوادتني.
ُي َس ّـ أن يؼال سمعد ما يؼقل اعممذن« :أؿمفد أن حمؿدً ا رؾمقل اهلل»
اًمثاكقة ,ما ضماء ذم طمديث ؾمعد ﭬ قمـ رؾمقل اهلل ﷺ أنف ىمالَ « :م ْـ
َىم َال ِطملمَ َي ْس َؿ ُع ا ْعم ُ َم هذ َنَ :أ ْؿم َفدُ َأ ْن َ
هل إِٓ اهلل َو ْطمدَ ُه َٓ ؿمـر َ
يؽ ًَم ُف،
ٓ إِ َ
َو َأن ُحمَؿدً ا َقم ْبدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُفَ ،رضـق ُت سمِاّلل َرسماَ ,وسمِ ُؿ َحؿ ٍد َر ُؾم ً
قٓ,
( )1زاد اعمعاد(.) 391/2
( )4ومتاوى اًمشـقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ (.)135/2
( )1اًمػتح ,طمديث (  ,) 611سماب :ما يؼقل إذا ؾمؿع اعمـادي.
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َوسمِ ِ
اإل ْؾم َ
ال ِم ِديـًاُ ،هم ِػ َر ًَم ُف َذ ْك ُب ُف»(.)1
 )3الصالة على النَّيبِّ ﷺ بعد األذان.
حلديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو ﭭ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ« :إِ َذا
َؾم ِؿ ْعت ُُؿ ا ْعم ُ َم هذ َن َوم ُؼق ًُمقا ِم ْث َؾ َما َي ُؼ ُ
قلُ ،صمؿ َص ُّؾقا َقم َكم َ ،وم ِنك ُف َم ْـ َصغم َقم َكم
ال ًة َصغم اهلل َقم َؾقْ ِف ِهبَا َقمش ًـرا ُ ،صمؿ َؾم ُؾقا اهلل ِزم ا ًْم َقؾمـق َؾ َةَ ،وم ِنهنَا َمـ ِْز ًَم ٌة ِذم ْ
َص َ
اجلَـ ِة
َٓ َشمـْ َب ِغل إِٓ ًم ِ َع ْب ٍد ِم ْـ ِقم َبادِ اهللَ ،و َأ ْر ُضمق َأ ْن َأيم َ
ُقن َأن َا ُه َقَ ،وم َؿ ْـ َؾم َل َل ِ َزم
ا ًْم َقؾمـق َؾ َة َطمؾ ْت ًمف اًمش َػا َقم ُة»(.)2

وأومضؾ أنقاع اًمصالة :اًمصالة اإلسمراهقؿقة« :مهللا ه
صؾ قمغم حمؿد
وقمغم آل حمؿد ,يمام صؾقت قمغم إسمراهقؿ.»...
 )4قول الدعاء الوازد بعد األذان.
حلديث ضماسمرﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ :م ْـ َىم َال ِطملمَ َي ْس َؿ ُع اًمـهدَا َء:
«اًمؾفؿ رب ه ِذ ِه اًمد ْقمق ِة اًمتام ِة ,واًمص َال ِة ا ًْم َؼ ِائؿ ِةِ ,
آت ُحمَؿدًا ا ًْم َقؾمـق َؾ َة َوا ًْم َػضـق َؾ َة,
ُ َ َ
َ
َ
َ
َوا ْسم َع ْث ُف َم َؼا ًما َحم ُْؿق ًدا اًم ِذي َوقمَدْ َشم ُفَ ,طمؾ ْت ًَم ُف َؿم َػا َقمتِل َي ْق َم ا ًْم ِؼ َقا َم ِة»(.)3
بل ﷺ يمام ذم طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو ﭭ
واًمقؾمـقؾة :وضحفا اًمـ ُّ

اًمساسمؼ ,طمقث ىمالُ « :صمؿ َؾم ُؾقا اهلل ِزم ا ًْم َقؾمـق َؾ َةَ ،وم ِنهنَا َمـ ِْز ًَم ٌة ِذم ْ
اجلَـ ِة َٓ َشمـْ َب ِغل
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)386
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)384
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)614
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إِٓ ًم ِ َع ْب ٍد ِم ْـ ِقم َبادِ اهللَ ،و َأ ْر ُضمق َأ ْن َأيم َ
ت
ُقن َأنَا ُه َقَ ،وم َؿ ْـ َؾم َل َل ِ َزم ا ًْم َقؾمـق َؾ َة َطمؾ ْ

ًمف اًمش َػا َقم ُة»( ,)1واًمػضـقؾة :اًمرشمبة اًمعاًمقة اًمتل ٓ يشاريمف ومقفا أطمد.

ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$اًمدقمقة اًمتامة :هل إذانٕ :نف دقمقة،
ووصػفا سماًمتامةٓ :ؿمتامهلا قمغم شمعظقؿ اهلل وشمقطمقده ،واًمشفادة سماًمرؾماًمة،
واًمدقمقة إمم اخلػم...اعمؼام اعمحؿقد يشؿؾ يمؾ مقاىمػ يقم اًمؼقامة،
وأظمص ذًمؽ اًمشػاقمة اًمعظؿك»(.)2
ّ
 )5الدعاء بعد األذان.
َ
رؾمقل اهلل إِن
حلديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو ﭭ َ « :أن َر ُضم ًال ىمالَ :يا
قن ِ
ُ
رؾمقل اهلل ﷺُ « :ىم ْؾ يم ََام َي ُؼق ًُم َ
ومن َذا ا ْك َت َف ْق َت
اعم ُ َم هذكِلمَ َي ْػ ُض ُؾق َكـَا ،ومؼال
لم إَ َذ ِ
ان
بل ﷺ ىمال« :اًمدُ َقما ُء َسم ْ َ
َوم َس ْؾ ُشم ْع َط ُف»( ,)3وحلديث أنس ﭬ أن اًمـ ّ
َواإل َىما َم ِة ٓ ُي َر ّد»(.)4
فائدة :اخلروج مـ اعمسجد سمعد إذان مـفل قمـف.

ويدل قمؾقف :ما رواه مسؾؿ مـ طمديث أيب اًمش ِ
ّ
عثاء ﭬ ىمال« :يمُـا
ُىم ُعق ًدا ِذم ا ْعم َْس ِج ِد َم َع َأ ِيب ُه َر ْي َر َة ﭬ َوم َلذ َن ا ْعم ُ َم هذ ُنَ ،وم َؼا َم َر ُضم ٌؾ ِم َـ ا ْعم َْس ِج ِد
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)384

( )4اًمشـرح اعمؿتع ًمشـقخـا اسمـ قمثقؿلم (.) 88-87 /2
( )1رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)524وطمسـف اسمـ طمجر (كتائج إومؽار  ,)367/1وإًمباين
(صحقح اًمؽؾؿ اًمطقب ص.)73
( )2رواه اًمـسائل سمرىمؿ ( ,)9895وصححف اسمـ ظمزيؿة (.)425/221/1
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َي ْؿشـلَ ،وم َلتْ َب َع ُف َأبُق ُه َر ْي َر َة ﭬ َسمصـر ُه َطمتك َظم َر َج ِم َـ ا ْعم َْس ِج ِدَ ،وم َؼ َال َأبُق
هرير َة ﭬ َ « :أما ه َـذا َوم َؼدْ َقمصـك َأبا ا ًْم َؼ ِ
اؾم ِؿ ﷺ»(.)1
َ
ُ َ َْ
َ
َ
َّ
ُسىت الفجس ,وفيها ِع َّدة ُسنن:
اًمسـَـ اًمراشمبة اًمتل يعؿؾفا اًمعبد ذم يقمف ,وومقفا
وؾمـة اًمػجر هل أول ُّ
ُ
اًمسـَـ اًمرواشمب,
قمدة ُؾمـَـ ,وىمبؾ سمقاهنا ٓسمد مـ سمقان سمعض ما خيص ُّ
اًمسـة اًمدائؿة اًمتاسمعة ًمؾػرائض.
واًمسـة اًمراشمبة هلُّ :
ُّ
اًمسـَـ اًمرواشمب قمغم ىمقًملم:
اظمتُؾػ ذم قمدد ُّ
اًمؼقل إول :أن قمددها قمشـر ريمعات :ريمعتان ىمبؾ اًمػجر ,وريمعتان
ىمبؾ اًمظفر وريمعتان سمعدها ,وريمعتان سمعد اعمغرب ,وريمعتان سمعد اًمعشاء،
وهذه قمشـر ريمعات متػؼ قمؾقفا سملم اًمعؾامء يمام كؼؾ ذًمؽ اسمـ هبػمة .)2( $
واؾمتدًمقا :سمحديث اسمـ قمؿر ﭭ اعمتػؼ قمؾقف ,ىمالَ « :طم ِػ ْظ ُت ِم ْـ
اًمـبِل ﷺ َقمشـر ر َيمع ٍ
َلم َسم ْعدَ َهاَ ,و َر ْيم َعت ْ ِ
َلم َىم ْب َؾ اًم ُّظ ْف ِرَ ,و َر ْيم َعت ْ ِ
اتَ :ر ْيم َعت ْ ِ
َلم
َ َ
ه
َلم سمعدَ ا ًْم ِع َش ِ
سمعدَ ا ْ َعم ْغ ِر ِ ِ ِ ِ
اء ِذم َسم ْقتِ ِفَ ,و َر ْيم َعت ْ ِ
َلم َىم ْب َؾ َص َال ِة
ب ذم َسم ْقتفَ ,و َر ْيم َعت ْ ِ َ ْ
َْ
ِ
قفا»(.)3
اًمص ْبحِ َ ,ويمَاك ْ
َت َؾما َقم ًة َٓ ُيدْ َظم ُؾ َقم َغم اًمـبِ هل ﷺ وم َ
ُّ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)655
( )4اكظر :اإلومصاح (.)151/1
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1180ومسؾؿ سمرىمؿ (.)729
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واًمؼقل اًمثاين :أن قمددها اصمـتا قمشـرة ريمعة ,وأن ىمبؾ صالة اًمظفر
أرسمع ريمعات ٓ ريمعتلم ,وهذا اًمؼقل هق إفمفر-واهلل أقمؾؿ.-
ّ
ويدل قمؾقف:
أ -طمديث قمائشة ڤ قمـد اًمبخاريَ « :أن اًمـبِل ﷺ يم َ
َان َٓ َيدَ ُع
َأ ْر َسم ًعا َىم ْب َؾ اًم ُّظ ْف ِر»( .)1وقمـد مسؾؿ مـ طمديثفا ىماًمت« :يم َ
َان -أي :اًمـبل
ﷺُ -ي َص هكم ِذم َسم ْقتِل َىم ْب َؾ اًم ُّظ ْف ِر َأ ْر َسمعـًا»(.)2

اّلل ِ ﷺ َي ُؼ ُ
ب -طمديث ُأ هم َطمبِق َب َة ڤ َىما ًَم ْتَ :ؾم ِؿ ْع ُت َر ُؾم َ
قل:
قل ّ
« َم ْـ َصغم ا ْصمـَت َْل َقمشـر َة َر ْيم َع ًة ِذم َي ْق ٍم َو ًَم ْق َؾ ٍةُ ،سمـ ِ َل ًَم ُف ِهبِـ َسمقْ ٌت ِذم ْ
اجلَـ ِة»(,)3
َلم َسم ْعدَ َهاَ ,و َر ْيم َعت ْ ِ
وأظمرضمف اًمؽممذي ،وزادَ « :أ ْر َسم ًعا َىم ْب َؾ اًم ُّظ ْف ِرَ ,و َر ْيم َعت ْ ِ
َلم
َلم سمعدَ ا ًْم ِع َش ِ
اءَ ,و َر ْيم َعت ْ ِ
َسم ْعدَ ا ْ َعم ْغ ِر ِ
َلم َىم ْب َؾ َص َالةِ ا ًْم َػ ْج ِر»(.)4
بَ ,و َر ْيم َعت ْ ِ َ ْ
واظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم اجلؿع سملم:
طمديث اسمـ قمؿر ﭭ اعمتػؼ ,وومقف« :أن اًمـبل ﷺ صغم ىمبؾ اًمظفر
ريمعتلم»( ,)5وسملم طمديث قمائشة ڤ قمـد اًمبخاري ,وومقف« :أن اًمـبل ﷺ
( )1رواه اًمبخاري (.)1182

( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)730
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)728
( )2رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ( .)415وىمال« :طمسـ صحقح».
( )3رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1180ومسؾؿ سمرىمؿ (.)729
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صغم ىمبؾ اًمظفر أرسمع ريمعات»(.)1
صكم ىمبؾ اًمظفر أرسم ًعا ,وشمارة ُي ه
ومؼقؾ :إن اًمـبل ﷺ شمارة ُي ه
صكم ىمبؾفا ريمعتلم.
وىمقؾ :إن مع شمعارض احلديثلم يمظمذ سماًمزائد ,و ُي ه
صكم اإلكسان أرسمع
ريمعات ىمبؾ اًمظفر.
وىمقؾ :إن صغم ذم سمقتف يصكم أرسم ًعا :حلديث قمائشة ڤ ,وإن صغم ذم
اعمسجد ُي ه
صكم ريمعتلم :حلديث اسمـ قمؿر ﭭ.
وإفمفر -واهلل أقمؾؿ :-أنف يمظمذ سماًمزائدٓ :طمتامل اـمالع قمائشة
ڤ ذم سمقتفا قمغم ما مل يطؾع قمؾقف اسمـ قمؿر ﭭ :وحلديث أم طمبقبة ڤ

قمـد مسؾؿَ « :م ْـ َصغم ا ْصمـَت َْل َقمشـر َة َر ْيم َع ًة ِذم َي ْق ٍم َو ًَمقْ َؾ ٍة (وذم روايةَ :هم ْ َػم
ت ِذم ْ ِ
اًمسـَـ اًمرواشمب
يض ٍة )ُ ،سمـ ِ َل ًَم ُف ِهبِـ َسمقْ ٌ
َوم ِر َ
اجلَـة» .وإومضؾ أن شممدى ُّ
ذم اًمبقتّ ,
ويدل قمؾقف:

اس
بل ﷺ ىمالَ « :وم َص ُّؾقا َأ ُّهيَا اًمـ ُ
أ -طمديث زيد سمـ صماسمت ﭬ أن اًمـ ّ
ِذم ُسمقُقشمِؽ ُْؿَ ,وم ِنن َأ ْوم َض َؾ َص َالةِ ا ْعم َْر ِء ِذم َسمقْتِ ِف إِٓ اًمص َال َة ا ْ َعم ْؽ ُتق َسم َة»(.)2
اضم َع ُؾقا ِم ْـ َصالَشمِؽ ُْؿ ِذم
بل ﷺ ىمالْ « :
ب -قمـ اسمـ قمؿر ﭭ أن اًمـ ّ
ِ
ِ
قرا»(.)3
ُسم ُققشمؽ ُْؿَ ,وَٓ شمَتخ ُذ َ
وها ُىم ُب ً
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)1182
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)7290ومسؾؿ سمرىمؿ (.)781
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1187ومسؾؿ سمرىمؿ (.)777
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ج -قمـ ضماسمر ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ« :إِ َذا َىمضـك َأ َطمدُ يم ُُؿ
ج ِد ِهَ ،وم ْؾقجع ْؾ ًمِبقتِ ِف َكصـقبا ِمـ صالَشمِ ِفَ ,وم ِنن اهلل ضم ِ
ال َة ِذم مس ِ
اًمص َ
اقم ٌؾ ِذم َسمقْتِ ِف
َ
ً ْ َ
َ ْ َ َْ
َ ْ
ِم ْـ َصالَشمِ ِف َظم ْ ًػما »(.)1
آكد ّ
السنن السواجب.
اًمسـَـ اًمرواشمب ُؾمـة اًمػجر.
آيمد ُّ
ّ
ويدل قمؾقف ما يكم:

أ -طمديث قمائشة ڤ ىماًمتَ « :مل ي ُؽـ َقم َغم ؿمـل ٍء ِمـ اًمـق ِ
اوم ِؾَ ،أ َؿمد
َ َ
َْ ْ
اهدَ ًة ِمـْ ُفَ ،قم َغم َر ْيم َعت ْ ِ
اًمص ْبح»(.)2
ُم َع َ
َلم َىم ْب َؾ ُّ

بل ﷺ ىمالَ « :ر ْيم َعتَا ا ًْم َػ ْج ِر َظم ْ ٌػم ِم َـ
ب -طمديث قمائشةڤ قمـ اًمـ ه
اًمدُّ ْك َقا َو َما ومِق َفا»(.)3
بل ﷺ َأنف ىمال :ذم ؿملن
وعمسؾؿ ً
أجضا قمـ قمائشة ڤ ,قمـ اًمـ ه
ب إِ َزم ِم َـ اًمدُّ ْك َقا َمجِق ًعا»(.)4
اًمريمعتلم قمـد ـمؾقع اًمػجرَ « :هل ُ َام َأ َطم ُّ
ج -ضماء ذم اًمصحقحلم ما يدل قمغم أن اًمـبل ﷺ مل يؽـ يدع ُؾمـة
ػرا .
اًمػجر ,وٓ اًمقشمر ٓ طمض ًـرا  ,وٓ َؾم ً
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)778
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1196ومسؾؿ سمرىمؿ (.)724
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)725
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)725
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ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$وًمذًمؽ مل يؽـ يدقمفا -أي ُ :ؾمـة اًمػجر -هل,
ؾمػرا وطمض ًـرا  ,ويمان ذم اًمسػر يقافمب قمغم ُؾمـة اًمػجر ,واًمقشمر
واًمقشمر ً
اًمسـَـ ،ومل يـؼؾ قمـف ذم اًمسػر أنف ﷺ
أؿمد مـ مجقع اًمـقاومؾ دون ؾمائر ُّ
صغم ُؾمـة راشمبة همػممها»(.)1
ُس َّىت الفجس جخخص ب َّ
عدة أمىز:
ِ
ً
اًمسـَـ
أوٓ :مشـروقمقتفا ذم اًمسػر واحلضـر يمام ؾمبؼ ،أما همػمها مـ ُّ
اًمرواشمب وماًمسـة شمريمفا ذم اًمس َػر يمراشمبة اًمظفر ,واعمغربِ ,
واًمع َشاء.
ُّ
صماك ًقا :صمقاهبا سملهنا ظمػم مـ اًمدكقا ,وما ومقفا -يمام شمؼدم.-
صماًم ًثاُ :ي َس ُّـ َتػقػفا ,وشمؼدم دًمقؾ ذًمؽ.

َان َر ُؾم ُ
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمائشة ڤ أهنا يماكت شمؼقل« :يم َ
اّللِ ُي َص هكم
قل ّ
ػ طمتك إين أىمقل :ه ْؾ َىمرأ َ ِوم ِقفام سمِ ُلم ا ًْم ُؼر ِ
آن َأ ْم َٓ؟»(.)2
َر ْيم َعت َِل ا ًْم َػ ْج ِرَ ,وم ُق َخ هػ ُ َ
َ ه ْ
َ َ
وًمؽـ يشؽمطّ :أٓ يؽقن هذا اًمتخػقػ ُ ِ
خمال سماًمقاضمب ,أو ُيػضـل إمم
ُ
أن يـؼر صالشمف ,ومقؼع ذم اعمـفل قمـف.
راسم ًعاُ :ي َسـ أن يؼرأ ذم ُؾمـة اًمػجر ,سمعد اًمػاحتة ,ذم اًمريمعة إومم( :ﭑ

ﭒ ﭓ) ،وذم اًمثاكقة( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ).
( )1زاد اعمعاد (.) 315 /1
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1171ومسؾؿ سمرىمؿ (.)724
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أو يؼرأ سمعد اًمػاحتة ,ذم اًمريمعة إومم( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [اًمبؼرة .]136:
وذم اًمثاكقة( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

اًمسـَـ اًمتل
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [آل قمؿران  ،]64:وهذه مـ ُّ
وردت قمغم وضمقه متـققمة ,ومؿرة يليت هبذه ,ومرة هبذه.
ّ
ويدل قمؾقف:
أ .طمديث أيب هريرة ﭬ « :أن رؾمقل اهلل ﷺ َىم َرأ َ ِذم َر ْيم َعت َْل ا ًْم َػ ْج ِر:
(ﭑ ﭒ ﭓ) و(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)»(.)1
ب .طمديث اسمـ قمباس ﭭ« :أن رؾمقل اهلل ﷺ يمان يؼرأ ذم ريمعتل
اًمػجر ,ذم إومم مـفام( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)...

[اًمبؼرة  ،]136:وذم أظمرة مـفام( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)

[آل قمؿران.)2(»]52:
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)726
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)727
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أجضا قمـ اسمـ قمباس ﭭ« :أن ذم اًمريمعة
وذم رواية قمـد مسؾؿ ً
اًمثاكقة( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ[ )...آل

قمؿران .)1(»]64:
ّ
ظمامساُ :ي َس ّـ آضطجاع قمغم ه
ويدل
اًمشؼ إجؿـ ,سمعد ُؾمـة اًمػجر,
ً
قمؾقف:
أ -طمديث قمائشة ڤ« :يم َ
َان اًمـبِ ُّل ﷺ إِ َذا َصغم َر ْيم َعت َْل ا ًْم َػ ْج ِر
اض َط َج َع َقم َغم ِؿم هؼ ِف ْإَجْ َؿ ِـ»(.)2
ْ
ب -طمديث قمائشةڤ ىماًمت« :يم َ
بل ﷺ إِ َذا َصغم َر ْيم َعت َِل
َان اًمـ ُّ
اض َط َج َع»(.)3
ا ًْم َػ ْج ِرَ ،وم ِن ْن ُيمـ ُْت ُم ْس َت ْق ِؼ َظ ًةَ ،طمد َصمـ ِل َوإِّٓ ْ
واظمتُؾػ ذم هذا آضطجاع:
ومؼقؾ :آضطجاع سمعد ُّؾمـة اًمػجر مسـقن مطؾؼا ،وسمف ىمال أيمثر أهؾ
وأجضا ممـ يمان يػعؾ ذًمؽ,
اًمعؾؿ  :ôحلديث قمائشة ڤ اًمساسمؼ,
ً
ويػتل سمف مـ اًمصحاسمة :أبق مقؾمـك إؿمعري ,وراومع سمـ ظمديج ,وأنس سمـ
ماًمؽ ,وأبق هريرة ﭫ ,وسمف ىمال اسمـ ؾمـػميـ ,وقمروة ,وسمؼقة اًمػؼفاء
اًمسبعة .ô
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)727
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1160ومسؾؿ سمرىمؿ (.)736
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)743
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وىمقؾُ :ؾمـة عمـ يؼقم ويطقؾ اًمؼقام سماًمؾقؾً :مقسؽميح هبذا آضطجاع,
واظمتاره ؿمـقخ اإلؾمالم سمـ شمقؿقة .$
وىمقؾ :واضمب .وىمقؾ :همػم ذًمؽ.
واًمؼقل إول هق :إفمفر -واهلل أقمؾؿ.-
 إومضؾ ذم صالة اًمػجر شمعجقؾفا سملن شمُصغم سمِ َغ َؾس -أي سماًمظؾؿة-ذم أول وىمتفا ,وسمف ىمال اجلؿفقر.
ّ
ويدل قمؾقف:
بل ﷺ ىماًمتًَ « :م َؼدْ يم َ
َان كِ َسا ٌء ِم َـ
أ -طمديث قمائشةڤ زوج اًمـ ه
قل اّلل ِ ﷺ م َت َؾ هػع ٍ
ِ ِ
ات سمِ ُؿ ُروـمِ ِفـُ ,صمؿ
ُ َ
ا ْعم ُ ْممـَات َي ْش َفدْ َن ا ًْم َػ ْج َر َم َع َر ُؾم ِ ّ
ِ
ِ
قس رؾم ِ
َيـْ َؼؾِ ْب َـ إِ َمم ُسم ُق ِ
اّللِ ﷺ سمِاًمصال َِة»(.)1
قل ّ
قهتِـ َو َما ُي ْع َر ْوم َـ م ْـ َشم ْغؾ ِ َ ُ
ب -طمديث ضماسمر ﭬ « :أن اًمـبِل ﷺ َ
اًمص ْب َح سمِ َغ َؾ ْس»(.)2
يمان ُي َص ه ْكم ُ

 وأما طمديث راومع سمـ ظمديج ﭬ مرومق ًقماَ « :أ ْؾم ِػ ُروا( )3سمِاًم َػ ْج ِرِ ،ومنك ُف
ِ
ألضم ِر»(.)4
َأ ْقم َظ ُؿ ًم ْ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)578ومسؾؿ سمرىمؿ (.)645

( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)560ومسؾؿ سمرىمؿ (.)646
( )1يؼال :أؾمػرت اعمرأة قمـ وضمففا :إذا يمشػتف وأفمفرشمف ,واعمراد ذم احلديث آكتظار طمتك
شمسػر اًمسامء.
( )2رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)17286واًمؽممذي ,وصححف سمرىمؿ (.)154
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ومؼقؾ :اعمراد سمذًمؽ :إـماًمة اًمؼراءة ,طمتك خيرج مـفا سمعد اإلؾمػار.
وىمقؾ :احلديث مـسقخ.
وىمقؾ :اعمراد شملظمػمها طمتك يتبلم ويتليمد مـ ـمؾقع اًمػجر ,ومال ّ
يشؽ
ومقف.
َ
الرهاب ئلى املسجد ,وفيه ِع َّدة ُسنن:
وسمام أن صالة اًمػجر هل أول صالة ذم اًمققم يذهب ومقفا اًمرضمؾ
أمقرا ُي َس ُّـ أن يليت هبا:
ًمؾؿسجد ,ومنن ًمؾذهاب إمم اعمساضمد ً
ُ -1ي َس ُّـ اًمتبؽػم سماًمذهاب إمم اعمسجد.

حلديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺًَ « :م ْق َي ْع َؾ ُؿ َ
قن َما ِذم
اًمت ْف ِ
ج ِ
ػم َٓ ْؾم َت َب ُؼقا إِ ًَم ْق ِف»(.)1
واًمتفجػم :هق اًمتبؽػم ًمؾصالة.
ويمان اًمس َؾػ

ô

ُيرصقن قمغم اًمتبؽػم ًمؾصالة :قمـ ؾمعقد سمـ

اعمسـقب ىمال« :ما أذن اعمم هذن مـذ صمالصملم ؾمـة إٓ وأنا ذم اعمسجد»( ،)2وىمال
أجضا« :ما ؾمؿعت شملذيـًا ذم أهكم مـذ صمالصملم ؾمـة»(.)3
ً
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)615ومسؾؿ سمرىمؿ (.)437
( )4رواه اسمـ أيب ؿمـقبة سمرىمؿ (.)3522
( )1ذيمره اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼات (.)131/5
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متطفرا ً :متؽتب ظمطاه.
 -2أن خيرج مـ سمقتف
ً

اّلل ﷺَ « :ص َ
ال ُة اًمر ُضم ِؾ ِذم
حلديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل ّ
َمجَا َقم ٍة شم َِزيدُ َقم َغم َصالَشمِ ِف ِذم َسم ْقتِ ِفَ ،و َصالَشمِ ِف ِذم ُؾمقىمِ ِف ،سمِ ْض ًعا َو ِقمشـري َـ َد َر َضم ًة,
َوذًم ِ َؽ َأن َأ َطمدَ ُهؿ إِ َذا شم ََقض َل َوم َل ْطمس َـ ا ًْم ُق ُضقء ُصمؿ َأتَك ا ْعمَس ِ
جدَ َ َٓ ,يـْ َف ُز ُه إِٓ
ْ
َ
َ
ْ
الةُُ َٓ ,ي ِريدُ إِٓ اًمص َ
اًمص َ
الةََ ,وم َؾ ْؿ َ ْ
خي ُط َظم ْط َق ًة إِٓ ُرومِ َع ًَم ُف ِهبَا َد َر َضم ٌةَ ,و ُطمط
جدَ َ ,وم ِن َذا َد َظم َؾ ا ْعمَس ِ
َقمـْ ُف ِهبا َظمطِقئَ ٌةَ ,طمتك َيدْ ُظم َؾ ا ْعمَس ِ
جدَ يم َ
َان ِذم اًمصالَةِ َما
ْ
ْ
َ
ِ
جمؾِ ِسفِ
ِ
ِ
يمَاك ِ
ِ
َت اًمص َ
ال ُة ه َل َحتْبِ ُس ُف ,وا ْ َعمالَئ َؽ ُة ُي َص ُّؾق َن َقم َغم َأ َطمديم ُْؿ َما َدا َم ذم َ ْ
ِ
ِ
اًم ِذي صغم ومِ ِ
قفَ ,ي ُؼق ًُم َ
قن :اًمؾ ُفؿ ْار َ ْ
مح ُف ,اًمؾ ُفؿ ا ْهمػ ْر ًَم ُف ,اًم ّؾ ُفؿ شم ْ
َ
ُب َقم َؾقْفَ ,ما َمل ْ
ث ومِ ِ
ِ ِ ِ
ُي ِد ْ
قف»(.)1
ُي ْمذ ومقفَ ,ما َمل ْ ُ ْ
 -3أن خيرج إمم اًمصالة سمسؽقـة ,ووىمار.

اًمـبل ﷺ ىمال« :إِ َذا َؾم ِؿ ْع ُت ْؿ ْ ِ
اإل َىما َم َة َوما ْم ُشقا
حلديث أيب هريرة ﭬ قمـ ه
إِ َمم اًمص َال ِةَ ,و َقم َؾقْؽ ُْؿ سمِاًمس ِؽقـ َِة َوا ًْم َق َىم ِ
ارَ ,و َٓ ُشمسـر ُقمقا َوم َام َأ ْد َر ْيمت ُْؿ َوم َص ُّؾقاَ ,و َما
َوما َشمؽ ُْؿ َوم َل َِتُّقا »(.)2
اّلل ﷺ ىمال« :إِ َذا ُصم هق َب ًمِؾصال َِة َوم َ
ال
وقمـ أيب هريرة ﭬ َأن رؾمقل ّ
ُقها َو َقم َؾقْؽ ُُؿ اًمس ِؽقـَ ُةَ ,وم َام َأ ْد َر ْيمت ُْؿ َوم َص ُّؾقا،
ُقها َو َأنْت ُْؿ شم َْس َع ْق َنَ ,و ْأت َ
شم َْلت َ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)649
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)636ومسؾؿ سمرىمؿ (.)602
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َو َما َوما َشمؽ ُْؿ َوم َل َِت ُّقاَ ,وم ِنن َأ َطمدَ يم ُْؿ إِ َذا يم َ
َان َي ْع ِؿدُ إِ َمم اًمصال َِة َوم ُف َق ِذم
َصال ٍَة»(.)1
اًمتلين ذم احلريمات ,واضمتـاب
ىمال اًمـقوي  ...« :$اًمسؽقـة:
ه
اًمعبث ،واًمقىمار :ذم اهلقئة يمغض اًمطرف ,وظمػض اًمصقت ,وقمدم
آًمتػات»(.)2
 -4شمؼديؿ اًمرضمؾ اًمقؿـك قمـد دظمقل اعمسجد ,وشمؼديؿ اًمقسـرى قمـد

اخلروج مـف.

اًمسـة إذا دظمؾت اعمسجد أن شمبدأ
حلديث أنس ﭬ أنف ىمال« :مـ ُّ
سمرضمؾؽ اًمقؿـك ،وإذا ظمرضمت أن شمبدأ سمرضمؾؽ اًمقسـرى»( ,)3وًمقرود ذًمؽ
قمـ اسمـ قمؿر ﭭ ,ىمال اًمبخاري ذم صحقحف[ :سماب اًمتقؿـ ذم دظمقل
اعمسجد وهمػمه ,ويمان اسمـ قمؿر يبدأ سمرضمؾف اًمقؿـك ,ومنذا ظمرج سمدأ سمرضمؾف
قل ِ
ِ
اًمقسـرى] ,وحلديث قمائشة ڤ« :يم َ
ب اًمت َق ُّؿـ ِذم
اّلل ﷺ ُُي ُّ
َان َر ُؾم ُ ّ
َؿم ْلنِ ِف ُيم هؾ ِف»(.)4
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)602

( )4ؿمـرح مسؾؿ ًمؾـقوي ,طمديث ( ,)602سماب اؾمتحباب إشمقان اًمصالة سمقىمار ,وؾمؽقـة,
واًمـفل قمـ إشمقاهنا ؾمع ًقا.
( )1رواه احلايمؿ ( ,)338/1وصححف قمغم ؿمـرط مسؾؿ.
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)168ومسؾؿ سمرىمؿ (.)268
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وٕن اًمؼاقمدة :أن ما يمان مـ سماب اًمتؽريؿ اؾمت ِ
ُحب ومقف شمؼديؿ اًمقؿلم،
وما يمان سمضد اًمتؽريؿ اؾمتحب ومقف شمؼديؿ اًمقسار ،وما قمدا ذًمؽ ومإصؾ
ومقف شمؼديؿ اًمقؿلم.
 -5أن يؼقل ه
اًمذيمر اًمقارد قمـد دظمقل اعمسجد ,وقمـد اخلروج مـف.
اّلل ﷺ« :إِ َذا َد َظم َؾ
حلديث أيب محقد ,أو أيب أؾمـقد ىمال :ىمال رؾمقل ّ
َأ َطمدُ يمُؿ ا ْعمَس ِ
اب َر ْمحَتِ َؽَ ,وإِ َذا َظم َر َجَ ،وم ْؾقَ ُؼ ِؾ:
جدَ َ ،وم ْؾقَ ُؼ ِؾ :اًم ّؾ ُفؿ ا ْومت َْح ِزم َأبْ َق َ
ْ ْ
ِ
اًم ّؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َل ُخ َؽ م ْـ َوم ْضؾِ َؽ»(.)1
 -6أن ُي ه
صكم ريمعتلم حتقة ًمؾؿسجد.
مبؽرا ًمؾصالة ,ومنكف ُي َس ّـ ًمف ّأٓ جيؾس طمتك ه
يصكم
وهذا إذا ضماء
ً
بل ﷺ« :إِ َذا َد َظم َؾ َأ َطمدُ يم ُْؿ
ريمعتلم :حلديث أيب ىمتادة ﭬ ىمال :ىمال اًمـ ُّ
ِ
جيؾِ ْس َطمتك ُي َص هكم َر ْيم َعت ْ ِ
َلم»(.)2
ا ْعم َْسجدَ َوم َال َ ْ
َ
اًمسـة اًم َؼ ْبؾِقة ًمؾصالة إن يمان هلا ُؾمـة ىمبؾقة
ويؽػل قمـ حتقة اعمسجد ُّ
يماًمػجر ,واًمظفر ,أو ُؾمـة اًمضحك إن دظمؾ اعمسجد ضحك ,أو اًمقشمر إن صاله
ذم اعمسجد ,أو اًمػرضٕ :ن اعمؼصقد مـ حتقة اعمسجد :أٓ جيؾس طمتك ُي ه
صكم:
ِ
حَا ذم ذًمؽ مـ قمامرة اعمساضمد سماًمصالةً :مئال يرشمادها مـ همػم صالة.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)713
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1163ومسؾؿ سمرىمؿ (.)714
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ُ -7ي َسـ ًمؾرضمال اعمبادرة إمم اًمصػ إول ،ومفق أومضؾ اًمصػقف,
وًمؾـهساء أومضؾفا آظمرها.
حلديث أيب هريرة ﭬ أن اًمـبل ﷺ ىمالَ « :ظمػم ص ُػ ِ
قف اًمر َضم ِ
ال
ُْ ُ
ه
ّ
قف اًمـهس ِ
اء ِ
آظمرها ،و َظمػم ص ُػ ِ
ِ
آظم ُر َهاَ ،وؿمـر َها َأو ُهلَا»(.)1
َأو ُهلَاَ ،وؿمـر َها ُ َ َ ْ ُ ُ
َ
ً
وومضال.
صمقاسما
ظمػمها :أي أيمثرها ً
ً
وومضال.
صمقاسما
وؿمـرها :أي أىم ّؾفا ً
وهذا احلديث ومقام إذا صغم اًمرضمال واًمـساء مجاقمة ,وًمقس سمقـفام طمائؾ
أؾمؽم هلـ قمـ
مـ ضمدار وكحقه ,ومتؽقن ظمػم صػقف اًمـساء آظمرهإ :نف ُ
أقملم اًمرضمال.
 وأما إذا يمان سمقـفام طمائؾ يمجدار وكحقه ,أو يمام يؽقن ذم يمثػم مـمساضمدكا اًمققم سملن ُخيصص ًمؾـساء ُمصغم مستؼؾ ومػل هذه احلاًمة شمؽقن
أومضؾ صػقف اًمـهساء أوهلا وهق اظمتقار اًمشقخلم اسمـ سماز واسمـ قمثقؿلم
ِ
اًمرضمالٕ :ن احلؽؿ يدور مع ِقمؾتف
↓ٓ :كتػاء قمؾة اًم ُؼرب مـ ه
وضمق ًدا وقمدما ،وًمعؿقم ومضؾ اًمصػ إول ذم أطما َ
ديث مـفا:
اس َما
اّلل ﷺ ىمالًَ « :م ْق َي ْع َؾ ُؿ اًمـ ُ
أ -طمديث أيب هريرة ﭬ َأن رؾمقل ّ
ػ إَولُ ،صمؿ َمل ْ َجيِدُ وا إِٓ َأ ْن َي ْست َِف ُؿقا َقم َؾقْ ِف َٓ ْؾم َت َف ُؿقاَ ,و ًَم ْق
ِذم اًمـهدَ ِاء َواًمص ه
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)440
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قن ما ِذم اًمت ْف ِ
ج ِ
ػم َٓ ْؾم َت َب ُؼقا إِ ًَمقْ ِفَ ،و ًَم ْق َي ْع َؾ ُؿ َ
قن َما ِذم ا ًْم َعت ََؿ ِة -أي
َي ْع َؾ ُؿ َ َ
ِ
مها َو ًَم ْق َطم ْب ًقا »(.)1
اًمع َشاءَ -و ُّ
اًمص ْبحِ َٕ ،ت َْق ُ َ
ب -وطمديث ضماسمر سمـ ؾمؿرة ﭬ وومقف ىمالَ :ظم َر َج َقم َؾ ْقـَا –أي رؾمقل
اهلل ﷺَ -وم َؼ َالَ « :أَٓ شم َُص ُّػ َ
ػ ا ْ َعمالَئِ َؽ ُة ِقمـْدَ َر ههبَا؟» َوم ُؼ ْؾـَاَ :يا
قن يم ََام شم َُص ُّ
َر ُؾم َ
ػ ا ْ َعمال َِئ َؽ ُة ِقمـْدَ َر ههبَا؟ َىم َالُ « :يتِ ُّؿ َ
قف
اًمص ُػ َ
ػ شم َُص ُّ
اّللَِ ,و َيم ْق َ
قن ُّ
قل ّ
اص َ
أجضا ُؾمـقة
قن ِذم اًمص ه
ػ»( ,)2و ُيمظمذ مـ هذا احلديث ً
إُ َو َلَ ,و َي َ َؽم ُّ
اًمؽماص ذم اًمصػ.
ّ
ىمال اًمـقوي ُ « :$يستحب اًمصػ إول ،صمؿ اًمذي يؾقف ،صمؿ اًمذي
يؾقف إمم آظمرها; وهذا احلؽؿ مستؿر ذم صػقف اًمرضمال سمؽؾ طمال ،ويمذا
ذم صػقف اًمـهساء اعمـػردات سمجامقمتفـ قمـ مجاقمة اًمرضمال ,أما إذا صؾت
اًمـساء مع اًمرضمال مجاقمة واطمدة وًمقس سمقـفام طمائؾ ,وملومضؾ صػقف
اًمـهساء آظمرها :حلديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :ظم ْ ُػم
قف اًمـهس ِ
اء ِ
آظمرها ،و َظمػم ص ُػ ِ
ِ
ص ُػ ِ
قف اًمر َضم ِ
آظم ُر َها،
ال َأو ُهلَاَ ،وؿمـر َها ُ َ َ ْ ُ ُ
ُ
َ
ه
َوؿمـر َها َأو ًُمـ َفا»(.)4()3
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)615ومسؾؿ سمرىمؿ (.)437

( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)430
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)440
( )2اعمجؿقع (  ,)193 -192/4واكظر جمؿقع ومتاوى اسمـ سماز ( ,)145/25وجمؿقع ومتاوى
اسمـ قمثقؿلم (.)36/13
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ُ -8ي َس ُّـ ًمؾؿلمقم أن يؽقن ىمري ًبا مـ إمامف.
طمؼ احلمقم مـ طمقث اصطػاومف ًمؾصالة اًمصػ إول
ومإومضؾ ذم ه
يمام شمؼدمُ ,صمؿ ُيرص أن يؽقن ىمري ًبا مـ اإلمام ,ومإىمرب مـ اجلفتلم
اًمقؿـك أو اًمقسـرى هق إومضؾ.
ّ
اّلل ﷺ:
ويدل قمؾقف :طمديث أيب مسعقد ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل ّ
«ًمقَؾِـِل ِمـْؽ ُْؿ ُأو ًُمق إَ ْطم َ
ال ِم َواًمـُّ َفك»( ,)1ومؼقًمفً :مقَؾِـِل :أي ًمقؼؽمب مـل,
وذم هذا دًمقؾ قمغم أن اًمؼرب مـ اإلمام مطؾقب ذم أي ضمفة يمان.
ىمال اسمـ مػؾح « :$ويتقضمف اطمتامل أن ُسم ْعدَ يؿقـف ًمقس أومضؾ مـ
ُىم ْرب يساره»(.)2
واًمسـة ,اعمبتعديـ
كسلل اهلل شمعامم أن جيعؾـا مـ اعمتبعلم ًمؾؽتاب
ُّ
واًمـاسمذيـ ًمؾبدقمة ,إكف وزم ذًمؽ واًمؼادر قمؾقف.

  

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)432
( )4اًمػروع (.)407/1
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صٍَُ ف ٙانصَّالج
ُ
سماعمصكم أن ُيرص قمؾقفا ,ومؿـ ازداد ً
ه
قمؿال
ًمؾصالة ِقمدة ُؾمـَـَُ ,ي ُسـ

ً
اًمسـَـ شمؽقن اعمػارىمة سملم ؿمخصـلم
أضمرا ,
وىمرسما ،وسمؿثؾ هذه ُّ
ازداد ً
وومضال ً
يدظمالن اًمصالة ذم وىمت واطمد ,وخيرضمان ذم وىمت واطمدً ,مؽـ ما سمقـفام
سماًمســ مع إريمان
ذم إضمر واًمثقاب ومرق ؿماؾمعٕ :ن أطمدمها يليت ُّ
واًمقاضمبات ,وأظمر ايمتػك سمإريمان واًمقاضمبات.
َ
وللصالة ُسنن عدًدة ,هركس منها ما ًلي:
َي فيها ها يلي:
أ -الستسج ,ويُس ُّ

ُ )1ي َس ُّـ اَتاذ اًمسؽمة.
واًمسؽمة ُؾمـة ًمإلمام واعمـػرد ,وأما احلمقم ومسؽمة اإلمام ؾمؽمة ًمف,
ويدل قمغم ؾمـقة اَتاذ اًمسؽمة طمديث أيب ؾمعقد اخلدري ﭬ مرومق ًقما,
وومقف« :إِ َذا َصغم َأ َطمدُ يم ُْؿ إِ َمم ؿمـل ٍء َي ْس ُ ُؽم ُه ِم َـ اًمـ ِ
اس ,)1(»...وإطماديث ذم
بل ﷺ سماًمسـرير ,واجلدار ,واجلذع,
ؾمـقة اًمسؽمة يمثػمة ومؼد اؾمتؽم اًمـ ُّ
واخلشبة ,واحلرسمة ,واًم َعـ ََزة ,واًمراطمؾة ,وهمػم ذًمؽ.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )509ومسؾؿ سمرىمؿ (.)505
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واًمسؽمة مشـروقمة ذم اًمعؿران واًمػضاء ,ذم احلضـر واًمس َػر ,ؾمقا ًء
مارا أومل َ
شمػرق سملم اًمعؿران واًمػضاء,
خيشٕ :ن إطماديث مل ه
ظمشـل ً
وٕن اًمـبل ﷺ يمان يستؽم ذم طمضـره وؾمػره ,يمام ذم طمديث أيب ضمحقػة
ﭬ(.)1
 )2و ُيس ُّـ اًمدكق مـ اًمسؽمة.
اًمسـة أن يؽقن سملم مقضع ؾمجقده وسملم
وإذا دكك مـ اًمسؽمة ,ومنن ُّ
اًمسؽمة ىمدر ممر اًمشاة.
ُّ
لم م َصغم رؾم ِ
حلديث ؾمفؾ سمـ ؾمعد اًمساقمدي ﭬ ىمال« :يم َ
قل
َ ُ
َان َسم ْ َ ُ
ِ
اجلدَ ِار َممر اًمش ِ
لم ْ ِ
اة»( ,)2واعمؼصقد سماعمُصغم هق :مقضع ؾمجقده
اّلل ﷺ َو َسم ْ َ
ّ
َ ُّ
ﷺ وضماء قمـد أمحد  ,وأيب داود أن سمقـف وسملم اًمسؽمة صمالصمة أذرع( ,)3وهذا
سماقمتبار إذا وىمػ يؽقن سمقـفام يمذًمؽ.
ه
اعمصكم.
احار سملم يدي
ُ )3ي َس ُّـ ر ُّد ّ
حلديث أيب ؾمعقد ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ« :إِ َذا َصغم َأ َطمدُ يم ُْؿ
إِ َمم ؿمـل ٍء َي ْس ُ ُؽم ُه ِم َـ اًمـ ِ
لم َيدَ ْي ِفَ ،وم ْؾقَدْ َوم ْع ِذم ك َْح ِر ِه,
جيت ََاز َسم ْ َ
اسَ ،وم َل َرا َد أطمد َأ ْن َ ْ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)501ومسؾؿ سمرىمؿ (.)503
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )496ومسؾؿ سمرىمؿ (.)508
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( , )6231وأبق داود سمرىمؿ ( ,)2024وصححف إًمباين (صحقح أيب
داود  )263/6وأصؾف ذم اًمبخاري سمرىمؿ (.)506
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َوم ِن ْن َأبَك َوم ْؾقُ َؼاشمِ ْؾ ُفَ ،وم ِنك َام ُه َق ؿمـق َط ٌ
ان»(.)1
اّلل ﷺ ىمال« :إِ َذا يم َ
َان
اّلل سمـ قمؿرﭭ َأن رؾمقل ّ
وطمديث قمبد ّ
َأ َطمدُ يم ُْؿ ُي َص هكم َوم َ
لم َيدَ ْي ِفَ ،وم ِن ْن َأبَك َوم ْؾ ُق َؼاشمِ ْؾ ُفَ ،وم ِنن َم َع ُف
ال َيدَ ْع َأ َطمدً ا َي ُؿ ُّر َسم ْ َ

ا ًْم َؼ ِري َـ»(.)2

ه
محارا
احار سملم يدي
اعمصكم امرأة ,أو يمؾ ًبا أؾمق َد ,أو ً
 وأما إذا يمان ّومنكف جيب دومعف قمغم اًمصحقحٕ :هنا شمؼطع اًمصالة يمام ذم طمديث أيب ذر
ﭬ قمـد مسؾؿ( ,)3سمخالف همػمها ومنكف ٓ يؼطع اًمصالة.
ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم ُ « :$
وُيتؿؾ أن يؼال :يػرق سملم احار اًمذي
واحار اًمذي ٓ يؼطع اًمصالة مروره ،وماًمذي يؼطع
يؼطع اًمصالة مروره،
ّ
اًمصالة جيب ر ّده ،واًمذي ٓ يؼطع اًمصالة مروره ٓ جيب ر ّدهٕ :ن هماية
ما ُيصؾ مـف أن شمـؼص اًمصالة وٓ شمبطؾ ،سمخالف اًمذي يؼطع اًمصالة
مروره ،ومنكف ؾمقف يبطؾ صالشمؽ ويػسدها قمؾقؽ»(.)4
وًمقس ًمؼرن اعمرأة مع اًمؽؾب إؾمقد ,واحلامر قمؾة ضمامعة سمقـفؿ قمغم
ه
اعمصكم,
اًمصحقح وإكام ًمؽؾ واطمدة ِقمؾة ,ومػل اعمرأة ومتـة واكشغال ًمؼؾب
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)505
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)506
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (. )510
( )2اعمؿتع (.)245/3
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

83

ب إَ ْؾم َق ُد
بل ﷺ« :ا ًْم َؽ ْؾ ُ
وًمغػمها اًمـجاؾمة ,ويمقكف ؿمـقطان يمام ىمال اًمـ ُّ
ؿمـق َط ٌ
ان»(.)1
وىمقؾ همػم ذًمؽ -واهلل أقمؾؿ ,-وهلل شمعامم ِطمؽؿة َتػك قمغم اًمعبقد,
وقمغم اًمعبقد آكؼقاد ,واًمتسؾقؿ.
ُ )4ي َس ّـ اًمتسقك قمـد يمؾ صالة.
اًمسقاك.
وهذا هق اعمقضع اًمثاًمث مـ اعمقاضع اًمتل يتليمد معفا ه
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب هريرة ﭬ َأن رؾمقل اهلل ﷺ ىمالًَ « :م ْق َٓ َأ ْن
اس ََٕمرهتؿ سمِاًمسق ِ
ِ
اك َم َع يم هُؾ َص َال ٍة»(.)2
َأ ُؿمؼ َقم َغم ُأمتل َأ ْو َقم َغم اًمـ ِ َ ْ ُ ُ ْ ه َ
ب -أثناء القيام يُسَيُّ ها يلي:

 -1رومع اًمقديـ قمـد شمؽبػمة اإلطمرام.
حلديث اسمـ قمؿر ﭭَ :أن رؾم َ ِ
ـؽ ِ
يمان ير َومع يديف طم ْذو م ِ
بقف
قل اهللﷺ َ َ ْ ُ
َ َ َ
َ ُ
اًمريمق ِع ر َوم َعفام
ًمؾريمق ِع  ،وإذا َر َ
إذا اومت َ
ومع ر ْأ َؾم ُف م َـ ُّ
َؼم ُّ
َتح اًمصالةَ ،وإذا يم َ

وًمؽ احلؿدُ » ،ويمان ٓ َي ُ
ػعؾ َ
اّلل عمـ َمحِده رسمـا َ
ذًمؽ ذم
َأ ً
جضا وىمالَ « :ؾمؿ َع ّ ُ
اًمس ِ
جقد(.)3
ُّ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)510
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)887
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )735ومسؾؿ سمرىمؿ (.)390
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ىمال اسمـ هبػمة « :$وأمجعقا قمغم أن رومع اًمقديـ قمـد شمؽبػمة اإلطمرام
ُؾمـة ،وًمقس سمقاضمب»(.)1
وهذا هق اعمقضع إول مـ اعمقاضع اًمتل ُشمرومع ومقفا اًمقدان قمـد
اًمتؽبػم ,وهق حمؾ اشمػاق قمـد اًمعؾامء ,واًمبؼقة حمؾ ظمالف قمـدهؿ .ô
ومقاضع رومع اًمقديـ اًمتل وردت ومقفا اًمـصقص أرسمعة مقاضع:
(قمـد شمؽبػمة اإلطمرام ,وقمـد اًمريمقع ,وقمـد اًمرومع مـف) ,وهذه اًمثالصمة صماسمتة
ذم اًمصحقحلم قمـ اسمـ قمؿر ﭭ يمام شمؼدم ,واعمقضع اًمراسمع :قمـد اًمؼقام مـ
أجضا ذم صحقح اًمبخاري.
اًمتشفد إول ,وهذا صماسمت قمـ اسمـ قمؿر ﭭً ,
ُ -2ي َس ُّـ قمـد رومع اًمقديـ أن شمؽقن إصاسمع ممدودة.

حلديث أيب هريرة ﭬ ىمالَ « :أن اًمـبِل ﷺ يم َ
َان إِ َذا َىما َم إِ َمم اًمص َال ِة
َر َوم َع َيدَ ْي ِف َمــدا»(.)2
ُ -3ي َس ُّـ أن يؽقن رومع اًمقديـ إمم اعمقضع اعمسـقن.
بل ﷺ ذم طمده رومع اًمقديـ ,ومؼد
وضماءت اًمـصقص سمقضمفلم قمـ اًمـ ه
ضماء طمذو اعمـؽبلم ذم اًمصحقحلم قمـ اسمـ قمؿر ﭭ( ,)3وضماء طمذو ومروع
( )1اإلومصاح (.)123/1
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)8875وأبق داود سمرىمؿ ( ,)753واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)240وصححف
إًمباين (صحقح أيب داود .)341/3
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)735ومسؾؿ سمرىمؿ (.)390
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إذكلم -أي طمذو قمقازم إذكلم -قمـد مسؾؿ ,مـ طمديث ماًمؽ سمـ
ه
اعمصكم شمارة يػعؾ هذه ,وشمارة هذه.
احلقيرث ﭬ( ,)1وم ُق هـقع
ُ -4ي َس ُّـ ًمؾؿصكم سمعد شمؽبػمة اإلطمرام أن يضع يدَ ه اًمقؿـك قمغم
اًمقسـرى.
وهذا سمنمجاع أهؾ اًمعؾؿ ,يمام كؼؾف اسمـ هبػمة -رطمؿ اهلل

اجلؿقع)2(-

وؾمتليت أدًمتف.
ُ -5ي َس ُّـ أن يؼبض سمقده اًمقؿـك اًمقدَ اًمقسـرى.
ِ
ًمؾؿ ه
صكم
وذم ص َػة وضع اًمقد اًمقؿـك قمغم اًمقسـرى وضمفانُ ,يستحب ُ
يـقع سمقـفام:
أن ه
اًمص َػة إومم :يضع يده اًمقؿـك قمغم يده اًمقسـرى :حلديث وائؾ سمـ
ه
ِ
َان َىم ِائام ِذم اًمص ِ
طمجر ﭬ ىمالَ « :ر َأجْ ُت َر ُؾم َ
بض
الةَ ,ىم َ
قل اّلل ﷺ إ َذا يم َ ً
سمِـ َق ِؿقـ ِ ِف َقم َغم ِؿم َامًم ِ ِف»(.)3
واًمص َػة اًمثاكقة :أن يضع اًمقد اًمقؿـك قمغم اًمذراع اًمقسـرى :حلديث
ه
اس ُي ْم َم ُر َ
ؾمفؾ سمـ ؾمعد ﭬ ىمال« :يم َ
ون َأ ْن َي َض َع اًمر ُضم ُؾ ا ًْم َقدَ
َان اًمـ ُ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)391
( )4اكظر  :اإلومصاح ( .)124/1
( )1رواه اًمـسائل سمرىمؿ ( ,)887وصححف إًمباين
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ا ًْمقؿـَكَ ,قم َغم ِذر ِ
اقم ِف ا ًْم ُقسـرى ِذم اًمص َال ِة»( .)1ومفق مرة يضعفا قمغم اًمقد,
َ
ُْ
اًمسـة.
ومرة قمغم اًمذراع :ه
ًمقـقع ذم شمطبقؼ ُّ
ُ -6ي َس ُّـ أن يؼقل دقماء آؾمتػتاح.

وًمدقماء آؾمتػتاح ِقمدة صـقغُ ,يستحب أن ُي هـقع سمقـفا ,ومؿرة يليت هبذه

اًمصـقغة ,ومرة هبذه ,وممها ورد:
ِ
هل
اؾم ُؿ َؽ َو َشم َع َامم َضمدُّ َكَ ,وَٓ إِ َ
أُ « -ؾم ْب َحاك ََؽ اًمؾ ُفؿ َوسمِ َح ْؿد َكَ ,شم َب َار َك ْ
َهم ْ ُػم َك»(.)2
وضماء قمـد مسؾؿ أن قمؿرﭬ يمان جيفر سمفً :مقعؾؿف اًمصحاسمة -رضـل
اهلل قمـفؿ أمجعلم.)3(-
احلؿدُ ّلل ِ َمحْدً ا يمَثِػما َـمقبا مبار ًيما ومِ ِ
قف» ,وذم ومضؾف ىمال رؾمقل اهلل
بّ ْ َ ْ « -
ً هً ُ َ َ
ِ
ؿ َي ْر َوم ُع َفا»(.)4
ﷺًَ « :م َؼدْ َر َأج ْ ُت ا ْصمـ َْل َقمشـر َم َؾ ًؽا َي ْبتَد ُر َ
وهنَاَ .أ ُّهي ُ ْ
ج« -اًمؾفؿ سم ِ
لم ا ْ َعمشـر ِق َوا ْ َعم ْغ ِر ِ
ب,
دْت َسم ْ َ
اقمدْ َسمقْـِل َو َسم ْ َ
اي يم ََام َسما َقم َ
لم َظم َطا َي َ
ُ َ

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)740
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)11473وأبق داود سمرىمؿ ( ,)776واًمؽممذي ( ,)243واًمـسائل

( .)900مـ طمديث أيب ؾمعقد ﭬ ,واحلديث ومقف مؼال وًمف ـمرق يتؼقى هبا ,وىمد
طمسـف اسمـ طمجر (كتائج إومؽار .)412/1
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)399
( )2رواه مسؾؿ (.)600مـ طمديث أنس ﭬ.
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ِ ِ
اي يم ََام ُيـَؼك اًمث ْق ُب إَبْقَ ُض ِم َـ اًمدك ِ
َس ,اًمؾ ُفؿ ا ْهم ِس ْؾـِل
اًمؾ ُفؿ َك هؼـل م ْـ َظم َطا َي َ
اح ِ
ِ
اي سمِاًمث ْؾجِ َو ْ
َاء َوا ًْم َ َؼم ِد»(.)1
م ْـ َظم َطا َي َ
ِ ِ
ْؼم يمَبِ ًػما َ ,و ْ
اّلل ِ ُسمؽ َْر ًة َو َأصـق ًال»,
احلَ ْؿدُ ّّلل يمَث ًػما َ ,و ُؾم ْب َحا َن ّ
دُ ّ « -
اّلل َأيم َ ُ
ِ
وذم ومضؾف ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :قم ِ
اب اًمس َام ِء»(,)2
ج ْب ُ
ت َهلَاُ ,ومت َح ْت َهلَا َأبْ َق ُ
وهـاك أدقمقة أظمرى شمؼدمت ذم ُؾمـ َِـ ىمقام اًمؾقؾ.
 -7آؾمتعاذة.
وآؾمتعاذة ُؾمـة ,و ُي َس ُّـ أن ُي هـقع ذم صـقغ آؾمتعاذة ,ومؿرة يليت هبذه,

ومرة هذه ومما ورد:

أ« -أقمقذ سماهلل مـ اًمشـقطان اًمرضمقؿ».
اًمص َػة اًمتل اظمتارها مجفقر اًمعؾامء ً :ôمؼقًمف شمعامم( :ﮝ
وهل ه

ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ) [اًمـحؾ .]98 :

ب« -أقمقذ سماهلل اًمسؿقع اًمعؾقؿ مـ اًمشـقطان اًمرضمقؿ»ً :مؼقًمف شمعامم:
(ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴) [ومصؾت .]36 :
 -8اًمبسؿؾة.

اًمسـة أن ُيبسؿؾ سمعد آؾمتعاذة ,ومقؼقل« :سمِ ْس ِؿ اّلل ِ اًمر ْمح ِـ
ومؿـ ُّ
ت َو َرا َء َأ ِيب ُه َر ْي َر َة ﭬ
اًمر ِطمق ِؿ» :حلديث كعقؿ اعمجؿر ﭬ ىمالَ « :صؾ ْق ُ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)744رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)598مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)601مـ طمديث اسمـ قمؿر ﭭ.
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َوم َؼ َرأ َ  :سمِ ْس ِؿ اّللِ اًمر ْمح ِـ اًمر ِطمق ِؿُ ،صمؿ َىم َرأ َ سمِ ُل هم اًم ُؼ ْرآن ,»...وومقفَ « :واًم ِذي
َك ْػسـل سمِ َق ِد ِه ،إِ هين َٕ ْؿم َب ُفؽُؿ َصال ًة سمِرؾم ِ
قل اّللِ ﷺ»(.)1
َ ُ
ْ
بل ﷺ مل ُيع هؾؿفا اعمسـلء ذم صالشمف ,وإكام
واًمصارف قمـ وضمقهبا :أن اًمـ ّ
أرؿمده إمم وماحتة اًمؽتاب ,يمام ذم طمديث أيب هريرة ﭬ اعمتػؼ قمؾقف(.)2
 -9اًمتلملم مع اإلمام.
اًمسـة أن يم همـ احلمقم
وذًمؽ إذا ىمرأ اإلمام اًمػاحتة ذم اجلفرية ومنن مـ ُّ
بل ﷺ ىمال« :إِ َذا َأم َـ ِ
اإل َما ُم
إذا أمـ اإلمام :حلديث أيب هريرة ﭬ أن اًمـ ّ
َوم َل همـُقاِ ,
ومنك ُف َم ْـ َوا َوم َؼ شم َْل ِمقـُ ُف شم َْل ِملمَ ا ْ َعمالَئِؽ َِةُ ،هم ِػ َر ًَم ُف َما َشم َؼد َم ِم ْـ َذكْبِ ِف»(.)3
واًمتلملم :أن يؼقل( :آملم) ,ومعـاها :اؾمتجب.
 -10ىمراءة اًمسقرة اًمتل سمعد اًمػاحتة .
ومؼراءهتا ُؾمـة ذم اًمريمعتلم إومم ,واًمثاكقة ,وهق ىمقل مجفقر اًمعؾامء
َان اًمـبِ ُّل ﷺ َي ْؼ َرأ ُ ِذم اًمر ْيم َعت ْ ِ
 :ôحلديث أيب ىمتادة ﭬ ىمال« :يم َ
َلم
قرشم ْ ِ
ْإُو ًَم َق ْ ِ
لم ِم ْـ َص َال ِة اًم ُّظ ْف ِر سمِ َػ ِاحت َِة ا ًْم ِؽت ِ
َلم ُي َط هق ُل ِذم ْإُ َ
ومم
َابَ ,و ُؾم َ
َو ُي َؼصـر ِذم اًمثاكِ َق ِة»(.)4
( )1رواه اًمـ َسائل سمرىمؿ ( ,)906واسمـ ظمزيؿة وصححف ( ,)251/1ىمال اًمدارىمطـل« :هذا
طمديث صحقح ,ورواشمف يمؾفؿ صمؼات» اًمســ (.)46/2
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)757ومسؾؿ سمرىمؿ (.)397
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)780ومسؾؿ سمرىمؿ (.)410
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)759ومسؾؿ سمرىمؿ (.)451
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ال َة ِ َعم ْـ َمل َي ْؼ َرأ ْ سمِ َػ ِاحت َِة ا ًْم ِؽت ِ
وىمقل اًمـبل ﷺَ َٓ« :ص َ
َاب»(ُ ,)1ي ْػ َفؿ مـف
ْ

ضمقاز آيمتػاء سماًمػاحتة قمام سمعدها مـ اًمؼراءة ,وأما احلمقم ذم اًمصالة
اجلفرية ٓ يؼرأ اًمسقرة اًمتل سمعد اًمػاحتة سمؾ يستؿع إلمامف.
ىمال اسمـ ىمدامة  ٓ« :$كعؾؿ سملم أهؾ اًمعؾؿ ظمالوما ذم أنف ُي َسـ ىمراءة
ؾمقرة سمعد اًمػاحتة ذم اًمريمعتلم إوًمقلم مـ يمؾ صالة»(.)2
ج -أثناء السكىع يُسَيُّ ها يلي:

ػرج إصاسمع.
ُ -1ي َس ُّـ وضع اًمقديـ قمغم اًمريمبتلم ,يماًمؼاسمض قمؾقفام و ُي ه

قل اّلل ِ
حلديث أيب محقد ﭬ ىمالَ « :أنَا ُيمـ ُْت َأ ْطم َػ َظؽُؿ ًم ِ َص َال ِة رؾم ِ
َ ُ
ْ
َؼم َضم َع َؾ َيدَ ْي ِف ِطم َذا َء َمـ ِْؽ َب ْق ِفَ ,وإِ َذا َر َيم َع َأ ْم َؽ َـ َيدَ ْي ِف ِم ْـ
ﷺَ ,ر َأجْ ُت ُف إِ َذا يم َ
لم
ُر ْيم َب َت ْق ِفُ ,صمؿ َهصـر َفم ْف َر ُه ،)3(»...وذم طمديث أيب مسعقد ﭬَ « :و َومر َج َسم ْ َ
َأ َصاسمِ َع ُف ِم ْـ َو َر ِاء ُر ْيم َب َت ْق ِف.)4(»...
ُ -2يس ُّـ ًمؾرايمع أن يؿد فمفره مستق ًيا.
حلديث أيب محقد اًمساقمدي ﭬ أن رؾمقل اهلل ﷺَ « :وإِ َذا َريم ََع َأ ْم َؽ َـ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)756ومسؾؿ سمرىمؿ (.)394

( )4اعمغـل (.)568/1
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)828
( )2رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)17081وأبق داود سمرىمؿ ( ,)863واًمـ َسائل سمرىمؿ ( ,)1038سمسـد
طمسـ ,وًمف ؿماهد مـ طمديث وائؾ سمـ طمجر قمـد اسمـ ظمزيؿة (.)594
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ِ
ِ ِ
فمفر ُه» :أي صمـاه ذم
َيدَ ْيف م ْـ ُر ْيم َب َت ْقفُ ,صمؿ َهصـر َفم ْف َر ُه ،)1(»...و « َهصـر َ
اؾمتقاء مـ همػم شمؼقيس.
ويمذًمؽ ُي َس ُّـ أن يؽقن رأؾمف قمغم مستقى فمفره ,ومال يرومعف وٓ
خيػضف :حلديث قمائشة ڤ قمـد مسؾؿ ,وومقف ىماًمت ذم وصػ ريمقع اًمـبل
خص ر ْأؾمف و َمل يصقسمف ,و ِ
ِ
ﷺَ « :ويم َ
لم ذًم ِ َؽ»(.)2
ًمؽ ْـ َسم ْ َ
َان إِ َذا َريم ََع َمل ْ ُي ْش ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ه ْ ُ َ
ِ
ص» :سمضؿ اًمقاء وإؾمؽان اًمشـلم -أي مل يرومعفَ « ،-و َمل ْ ُي َص هق ْسم ُف»:
و« ُي ْشخ ْ
ظمػضا سمؾق ًغا.-
سمضؿ اًمقاء ,وومتح اًمصاد -أي مل خيػضف ً
ه
ًمؾؿصكم قمـد اًمريمقع أن جياذم مرومؼقف قمـ ضمـبقف.
ُ -3ي َس ّـ
أي يباقمد يديف قمـ ضمـبقف :حلديث أيب مسعقد ﭬ اًمساسمؼ ,وومقف:
لم َأ َصاسمِ َع ُف ,...وىمال:
« ُصمؿ َريم ََع َو َضم َارم َيدَ ْي ِف َو َو َض َع َيدَ ْي ِف َقم َغم ُر ْيم َب َت ْق ِف َو َومر َج َسم ْ َ
َهؽ ََذا َر َأجْ ُت َر ُؾم ْق ُل اهللِ ﷺ ُي َص هكم»(.)3
و (اعمجاوماة) :هل اعمباقمدةً ،مؽـ هذا مشـروط ومقام إذا مل ِ
يمذ َمـ
ه
ًمؾؿصكم أن يػعؾ ُؾمـة يمذي هبا همػمه مـ اعمص هؾلم.
سمجاكبف ,ومنكف ٓ يـبغل

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)828
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)498
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)17081وأبق داود سمرىمؿ ( ,)863واًمـ َسائل سمرىمؿ ( ,)1038اكظر:
طماؿمقة (.)2
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ىمال اًمـقوي  $قمـ اعمجاوماة« :وٓ أقمؾؿ ذم اؾمتحباهبا ظمال ًوما ٕطمد
مـ اًمعؾامء ,وىمد كؼؾ اًمؽممذي اؾمتحباهبا ذم اًمريمقع ,واًمسجقد قمـ أهؾ
اًمعؾؿ مطؾ ًؼا»(.)1
ُ -4ي َس ُّـ أن يليت سمإذيمار اًمقاردة ذم اًمريمقع.
أذيمارا أظمرى وردت
ومقس ُّـ ًمؾرايمع أن يليت مع (ؾمبحان ريب اًمعظقؿ)
ً
ذم اًمريمقع ,ومما ورد:
أ) « ُؾم ْب َحاك ََؽ اًمؾ ُفؿ َرسمـَا َوسمِ َح ْؿ ِد َك ،اًمؾ ُفؿ ا ْهم ِػ ْر ِزم»(.)2

ِ ِ
اًمروحِ »(.)3
قح ُىمدُّ ٌ
ب) « ُؾم ُّب ٌ
وس َر ُّب ا ْ َعمالَئؽَة َو ُّ

ج) «اًمؾ ُفؿ ًَم َؽ َر َيم ْع ُتَ ,وسمِ َؽ آ َمـ ُْتَ ,و ًَم َؽ َأ ْؾم َؾ ْؿ ُتَ ,ظم َش َع ًَم َؽ َؾم ْؿ ِعل,
َو َسمصـريَ ,و ُخمهلَ ,و َقم ْظ ِؿلَ ,و َقم َصبِل»(.)4
اًمؽ ِؼم ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ياء َواًم َع َظ َؿ ِة»(.)5
د) «
ؾمبحان ذي اجلَ َ ُؼموت َوا َعم َؾؽقت َو ْ
واًمسـة أن ُيع هظ َؿ
ُي َس ُّـ أن يليت سمام يستطقع مـ هذه إذيمار ذم ريمققمفُّ ,
( )1اكظر :اعمجؿقع (.)410/3
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)794ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)484مـ طمديث قمائشة ڤ.

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)487مـ طمديث قمائشة ڤ.
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)771مـ طمديث قمكم ﭬ.
( )3رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)23411وأبق داود سمرىمؿ ( ,)873واًمـ َسائل سمرىمؿ ( .)1050مـ
طمديث قمقف سمـ ماًمؽ ﭬ ,وصححف إًمباين (صحقح أيب داود .)27/4
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بل ﷺ يمام ذم طمديث اسمـ قمباس ﭭ قمـد
اهلل شمعامم ذم ريمققمفً :مؼقل اًمـ ه
مسؾؿ« :و َأما اًمريمُقع َومع هظؿقا ومِ ِ
قف اًمرب .)1(»۵
َ
ُّ ُ َ ُ
بل ﷺ مـ إًمػاظ اًمتل شمؼدم
 وإومضؾ أن يؾتزم سمام ورد قمـ اًمـ هذيمرها.
د -السفع هي السكىع ,وفيه عِدَّج سُنَي:

 -1شمطقيؾ هذا اًمريمـ.
ؽُؿ
حلديث صماسمت اًمبـاين قمـ أنس ﭬ أنف ىمال« :إِ هين َٓ آ ُخق(َ )2أ ْن ُأ َص ه َكم سمِ ْ
َان َأن ٌَس َي ْصـ َُع ؿمـق ًئا َ
يم ََام َر َأجْ ُت َر ُؾم َ
اّللِ ﷺ ُي َص هكم سمِـَاَ ,ىم َالَ :ومؽ َ
ٓ َأ َرايم ُْؿ
قل ّ
ِ
ب َىم ِائ ًامَ ,طمتك َي ُؼ َ
شم َْصـَ ُعق َك ُف ,يم َ
قل ا ًْم َؼ ِائ ُؾَ :ىمدْ
اًمريمُق ِع ا ْكت ََص َ
َان إِ َذا َر َوم َع َر ْأ َؾم ُف م َـ ُّ
َث َطمتك َي ُؼ َ
َكسـلَ ,وإِ َذا َر َوم َع َر ْأ َؾم ُف ِم َـ اًمس ْجدَ ِة َمؽ َ
قل ا ًْم َؼ ِائ ُؾَ :ىمدْ َكسـل»(.)3
 -2اًمتـقيع ذم صـقغ« :رسمـا وًمؽ احلؿد» سملم ما يكم:
أ) «اًمؾ ُفؿ َرسمـَا َو ًَم َؽ ْ
احلَ ْؿدُ »(.)4
ب) «اًمؾ ُفؿ َرسمـَا ًَم َؽ ْ
احلَ ْؿدُ »(.)5
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)479
( ٓ )4آخق :أي ٓ ُأىمصـر.

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)821ومسؾؿ سمرىمؿ (.)472
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( .)795مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
( )3رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)796ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)404مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
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ج) « َرسمـَا َو ًَم َؽ ْ
احلَ ْؿدُ »(.)1
د) « َرسمـَا ًَم َؽ ْ
احلَ ْؿدُ »(.)2
ومؿرة يليت هبذه ,ومرة يليت هبذه.
ُ -3ي َس ُّـ أن يليت سمإذيمار اًمقاردة سمعد اًمرومع مـ اًمريمقع.
ومـ إذيمار اًمتل ُشمشـرع سمعد اًمرومع مـ اًمريمقع ما يكم:
احلؿدُ ِ ,م ْؾء اًمسامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ضَ ,و ِم ْؾ ُء َما ِؿمئْ َت ِم ْـ ؿمـل ٍء
ُ َ َ
أ) « َرسمـَا ًَم َؽ ْ َ ْ
سمعدُ َ ,أه ُؾ اًمثـ ِ
َاء َوا ْعم َْج ِدَ ,أ َطم ُّؼ َما َىم َال ا ًْم َع ْبدُ َ ,و ُيم ُّؾـَا ًَم َؽ َقم ْبدٌ  ,اًمؾ ُفؿ َٓ َماكِ َع
َْ ْ
اجلَده ِمـ َْؽ ْ
ِحَا َأ ْقم َطقْ َتَ ،وَٓ ُم ْعطِ َل ِحَا َمـَ ْع َتَ ،وَٓ َيـْ َػ ُع َذا ْ
اجلَدُّ »(.)3
واحلديث رواه مسؾؿ مـ طمديث أيب ؾمعقد ﭬ.
احلؿدُ ّلل ِ َمحْدً ا يمَثِػما َـمقبا مبار ًيما ومِ ِ
قف» ىمال اًمـبل ﷺ قمـ هذا
ب) « ْ َ ْ ّ
ً هً ُ َ َ
ِ
وهنَاَ ,أ ُّهيُ ْؿ َي ْر َوم ُع َفا»(.)4
اًمؾػظًَ « :م َؼدْ َر َأجْ ُ
ت ا ْصمـ َْل َقمشـر َم َؾ ًؽا َي ْبتَد ُر َ
واحلديث رواه مسؾؿ مـ طمديث أنس ﭬ  ,ورواه اًمبخاري مـ
طمديث روماقمة سمـ راومع ﭬ.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)799ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)411مـ طمديث قمائشة ڤ.
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( .)722مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)477
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( ,)600واًمبخاري سمرىمؿ (.)799
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اح ِ
َاء ا ًْم َب ِ
ج) «اًمؾ ُفؿ َـم هف ْر ِين سمِاًمث ْؾجِ َوا ًْم َ َؼم ِد َو ْ
ار ِد ,اًمؾ ُفؿ َـم هف ْر ِين ِم َـ
اًمذك ِ
ُّ
ُقب َو ْ
اخلَ َطا َيا يم ََام ُيـَؼك اًمث ْق ُب إَبْقَ ُض ِم َـ ا ًْم َق َؾمخِ »( ,)1وهذه اًمزيادة
ضماءت ذم طمديث قمبد اهلل سمـ َأ ِيب َأ ْو َرم ﭬ قمـد مسؾؿ.
وإذا أتك اعمسؾؿ هبذه إذيمار اؾمتطاع أن يطقؾ هذه اًمريمـ.
ـه -السجىد ,وفيه عِدَّج سُني:

ُ -1ي َس ُّـ ًمؾساضمد أن جياذم قمضديف قمـ ضمـبف ,وسمطـف قمـ ومخذيف.
حلديث قمبد اهلل سمـ سمحقـة ﭬَ « :أن َر ُؾم َ
اّللِ ﷺ يم َ
َان إِ َذا َصغم
قل ّ
اض إِ ْسم َط ْق ِف»( ،)2وطمديث مقؿقكة ڤ ىماًمت:
َومر َج َسم ْ َ
لم َيدَ ْي ِفَ ،طمتك َي ْبدُ َو َسم َق ُ
«يم َ
لم َيدَ ْي ِف َعمَر ْت»(،)4
َان اًمـبِ ُّل ﷺ إِ َذا َؾم َجدَ ًَ ،م ْق َؿما َء ْت َهبْ َؿ ٌة(َ ,)3أ ْن ََتُر َسم ْ َ
وماًمسـة اًمتػريج سملم اًمقديـ ما مل
وذم هذا اعمباًمغة ذم اًمتػريج سملم اًمقديـُّ ,
يؽـ ذم ذًمؽ أذية عمـ طمقًمف ,يمام مضـك ذم اعمجاوماة ذم اًمريمقع.
ه
اعمصكم أن يػرج سملم ومخذيف ومال جيؿعفام,
أجضا إذا ؾمجد
اًمسـة ً
ومـ ُّ
وأن ٓ ُيؿؾ سمطـف قمغم ومخذيف ,سمؾ يباقمد ومخذيف قمـ سمطـف :حلديث أيب محقد
خ َذي ِف َهمػم طم ِ
ﭬ ذم ِصػة صالة اًمـبل ﷺ« :وإِ َذا ؾمجد َومرج سم َ ِ
ام ٍؾ
لم َوم ْ ْ َ َ
َ
َ َْ
ّ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)476
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)390ومسؾؿ سمرىمؿ (.)495
( )1واًم َب ْف َؿة :واطمدة اًم َب َفؿ ،وهل أوٓد اًمغـؿ مـ اًمذيمقر واإلكاث.
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)496
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سم ْطـَف َقم َغم ؿمـلء ِمـ َوم ِ
خ َذ ْي ِف»(.)1
ْ
َ ُ
ىمال اًمشقيماين « :$واحلديث يدل قمغم مشـروقمقة اًمتػريج سملم
اًمػخذيـ ذم اًمسجقد ،ورومع اًمبطـ قمـفام ،وٓ ظمالف ذم ذًمؽ»(.)2
 -4يسـ ًمؾساضمد أن يستؼبؾ سملـمراف أصاسمع رضمؾقف ِ
اًمؼ ْب َؾ َة.
َُ ّ
حلديث أيب محقد ﭬ أنف ىمال« :أنا أطمػظؽؿ ًمصالة رؾمقل اهلل ﷺ،
ِ
ش وٓ ِ
وضع يدَ ِيف همػم ُم َ ِ
ػؽم ٍ
ـمراف
ىماسمضفام ،واؾمتؼ َب َؾ َسمل
وومقف« :ومنذا َؾمجدَ
َ
َ
أصاسم ِع رضم َؾ ِقف ِ
اًمؼبؾ َة»(.)3
وماًمسـة أن شمؽقن مضؿقمة وجيعؾ
 وأما أصاسمع اًمقديـ أثـاء اًمسجقد ُِّ
وأجضا
يديف مستؼبؾة اًمؼبؾة :حَا صمبت قمـ اسمـ قمؿر ﭭ ذم مقـمل اإلمام ماًمؽً ,
اًمسـة ذم
ذم مصـػ اسمـ أيب ؿمـقبة قمـ طمػص سمـ قماصؿ ﭬ ىمال« :مـ ُّ
اًمصالة أن يبسط يمػقف ويضؿ أصاسمعف ,وكقضمففام مع ضمفة ِ
اًمؼ ْبؾة»(.)4
ُ -1ي َس ُّـ أن يليت سمإذيمار اًمقاردة ذم اًمسجقد.
أذيمارا أظمرى وردت
وم ُقس ُّـ ًمؾساضمد أن يليت مع (ؾمبحان ريب إقمغم)
ً
ذم اًمسجقد ,ومما ورد:
( )1رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)735وهق ؾمـة سمنمجاع أهؾ اًمعؾؿ يمام كؼؾ اًمشقيماين وهمػمه.

( )4كقؾ إوـمار(.)257/2
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)828
( )2اكظر :مصـػ اسمـ أيب ؿمـقبة ( ,)236/1وًمف ؿماهد مـ طمديث وائؾ اسمـ طمجر« :أن اًمـبل
ﷺ يمان إذا ؾمجد ضؿ أصاسمعف» وطمسـف اهلقثؿل (جمؿع اًمزوائد .)135/2
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أ) « ُؾم ْب َحاك ََؽ اًمؾ ُفؿ َرسمـَا َوسمِ َح ْؿ ِد َك ،اًمؾ ُفؿ ا ْهم ِػ ْر ِزم»(.)1

ِ ِ
اًمروحِ »(.)2
قح ُىمدُّ ٌ
ب) « ُؾم ُّب ٌ
وس َر ُّب ا ْ َعمالَئؽَة َو ُّ

تَ ،وسمِ َؽ آ َمـ ُْتَ ،و ًَم َؽ َأ ْؾم َؾ ْؿ ُتَ ،ؾم َجدَ
ج) «اًمؾ ُفؿ ًَم َؽ َؾم َجدْ ُ
َو ْضم ِفل ًمِؾ ِذي َظم َؾ َؼ ُف َو َصق َر ُهَ ،و َؿمؼ َؾم ْؿ َع ُف َو َسمصـر ُهَ ،شم َب َار َك اهلل َأ ْطم َس ُـ
ْ
اخلَاًم ِ ِؼلمَ »(.)3
د) «اًمؾفؿ ا ْهم ِػر ِزم َذكْبِل يمُؾف ِدىمف و ِضمؾف ،و َأو ًَمف و ِ
آظم َر ُهَ ،و َقمالَكِ َق َت ُف
ُ ُ َ ُ َ ُ َ
ُ
ْ
َوؾمـر ُه»(.)4
ِ ِ
ِ
ـه) «اًمؾفؿ َأ ُقمق ُذ سمِ ِر َض َ ِ
قسمتِ َؽ,
ُ
اك م ْـ َؾم َخط َؽَ ,وسمِ ُؿ َعا َوماشم َؽ م ْـ ُقم ُؼ َ
َو َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِمـ َْؽُ َٓ ,أ ْطمصـل َصمـَا ًء َقم َؾقْ َؽَ ,أن َْت يم ََام َأثْـَقْ َت َقم َغم
َك ْػ ِس َؽ»(.)5
ويـقع سمقـفا,
وم ُق َس ُّـ أن يليت سمام يستطقع مـ هذه إذيمار ذم ؾمجقده ه
ومعؾقم أن اًمقاضمب ذم اًمريمقع (ؾمبحان ريب اًمعظقؿ) مرة واطمدة وما زاد
ومفق ُؾمـة.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)794ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)484مـ طمديث قمائشة ڤ.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)487مـ طمديث قمائشة ڤ.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)771مـ طمديث قمكم ﭬ.
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)483مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
( )3رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)486مـ طمديث قمائشة ڤ.
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ويمذا ذم اًمسجقد اًمقاضمب ىمقل( :ؾمبحان ريب إقمغم) مرة واطمدة,
ومسـة.
وأما اًمثاكقة ,واًمثاًمثة ُ
ُ -2ي َس ُّـ اإليمثار مـ اًمدقماء ذم اًمسجقد.
ٕن اًمسجقد أىمرب مقضع ًمؾعبد مـ رسمف ضمؾ ذم قماله ,وم ُق َس ُّـ أن
ِ
بل ﷺ يمام ذم طمديث اسمـ قمباس ﭭ قمـد
ُيؽْثر مـ اًمدقماء ومقفً :مؼقل اًمـ ه
ِ
ِ
ِ
اب
اضمت َِفدُ وا ذم اًمدُّ َقماءَ ,وم َؼؿ ٌـ(َ ,)1أ ْن ُي ْست ََج َ
اًمس ُجق ُد َوم ْ
مسؾؿَ « :و َأما ُّ

ًَمؽ ُْؿ»(.)2

و -هِي السُّنَي في الجلسح تيي السجدتيي.

ه
اعمصكم رضمؾف اًمقسـرى ,وجيؾس قمؾقفا ,ويـصب
اًمسـة أن يػرش
 -1مـ ُّ

اًمقؿـك.

حلديث أيب محقد اًمساقمدي ﭬ مرومق ًقما ,وومقفَ « :وم ِن َذا َضم َؾ َس ِذم
ِِ
اًمر ْيم َعت ْ ِ
ب ا ًْم ُق ْؿـَك»(.)3
َلم َضم َؾ َس َقم َغم ِر ْضمؾف ا ًْم ُقسـرى َوك ََص َ
 -4شمطقيؾ هذا اًمريمـ.
حلديث صماسمت اًم ُبـاين ﭬ ,وىمد شمؼدم ىمري ًبا.

طمري أن ُيستجاب ًمف.
(َ « )1ىم ِؿ ٌـ» أي:
ٌّ
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)479
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)828
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ـػما
ُ -1يس ُّـ عمـ أراد اًمؼقام إمم أي ريمعة ,صماكقة ,أو راسمعة ,أن جيؾس يس ً

ىمبؾ أن يؼقم.

وهذه شمسؿك( :ضمؾسة آؾمؽماطمة) ,وًمقس هلا ذيمر معلم.
وضماء صمبقهتا ذم صمالصمة أطماديث مـفا:
طمديث ماًمؽ سمـ احلقيرث ﭬَ « :أن ُف َر َأى اًمـبِل ﷺ ُي َص هكم َوم ِن َذا يم َ
َان
ِذم ِوشم ٍْر ِمـ ص َالشمِ ِفَ ,مل يـْف ْض طمتك يست َِقي َىم ِ
اقمدً ا»( ,)1وماًمؽ سمـ احلقيرث
َ َْ َ
َْ َ
ْ َ
ِ
َ
ين ُأ َص ه ْكم»(.)2
ﭬ هق اًمذي كؼؾ ىمقل اًمـ ّ
بل ﷺَ « :ص ُّؾقا يم ََام َرأجْت ُُؿ ْق ْ
وضمقد إؾمـاده
وطمديث أيب محقد اًمسعدي اًمذي رواه أمحد وأبقداود
ّ
اًمشـقخ اسمـ سماز ,وذم احلديث وصػ أيب محقد ًمصػة اًمصالة -وومقفا ضمؾسة
آؾمؽماطمة -وقمـده قمشـرة مـ اًمصحاسمة ﭫ ومصدىمقه ,وهذا مما يميمد
ؾمـقتفا(.)3
ىمال ذم اًمشـرح اًمؽبػم :وهق طمديث صحقح ومقتعلم اًمعؿؾ سمف(.)4
ىمقًمف« :ومنذا يمان ذم وشمر مـ صالشمف» :أي يمان ذم اًمريمعة إومم ,أو
اًمثاًمثة« .مل يـفض» :أي ًمؾريمعة اًمثاكقة ,أو اًمراسمعة «طمتك يستقي ىماقمدً ا».
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)823
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)631
( )1رواه أمحد ( ,)424/5وأبق داود (.)467/1
( )2اًمشـرح اًمؽبػم (.)527/3
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واظمتُؾِػ ذم ؾمـقة( :ضمؾسة آؾمؽماطمة) ,واًمصقاب :أهنا ُؾمـة مطؾ ًؼا:
حلديث ماًمؽ ,وأيب محقد اًمساسمؼلم ﭭ ,وممـ رضمح ؾمـقتفا مطؾ ًؼا:
اًمـقوي ,واًمشقيماين ,واسمـ سماز ,وإًمباين  ,ôواًمؾجـة اًمدائؿة ًمؾبحقث
اًمعؾؿقة واإلومتاء(.)1
وىمال اًمـقوي « :$وهذا هق اًمصقاب اًمذي صمبتت ومقف إطماديث
اًمصحقحة»(.)2
ز -هي السُّنَي في التشهد:

ه
اعمصكم رضمؾف اًمقسـرى ذم اًمتشفد ,ويـصب اًمقؿـك.
ُ -1ي َس ّـ أن يػؽمش
اعمصكم سمعدما ُي ه
ه
صكم اًمثاكقة سمريمققمفا ,وؾمجقدها,
اًمصػة يػعؾفا
وهذه ه
وىمقامفا ,وىمعقدها ،ؾمقاء يمان ذم صالة رسماقمقة ,أو صمالصمقة ,أو صمـائقة ,وملي
اًمصػة :حلديث أيب محقد
ريمعة صماكقة ذم اجلؾقس ذم شمشفدها شمؽقن قمغم هذه ه
اًمساقمدي ﭬ مرومق ًقما ,وومقفَ « :وم ِن َذا َضم َؾ َس ِذم اًمر ْيم َعت ْ ِ
َلم َضم َؾ َس َقم َغم ِر ْضمؾِ ِف
ب ا ًْم ُق ْؿـَك»(.)3
ا ًْم ُقسـرى َوك ََص َ
قل ِذم يم هُؾ َر ْيم َعت ْ ِ
َان َي ُؼ ُ
َلم اًمت ِحق َةَ ،ويم َ
وطمديث قمائشة ڤَ « :ويم َ
َان
( )1اكظر :ومتاوى ومؼآت متـققمة ( ,)99/11وومتاوى اًمؾجـة اًمدائؿة (.)446 -445/6
( )4اعمجؿقع (.)441/3
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)828

100

املنح العلية يف بيان السنن اليومية

ِ
َي ُ
ب ِر ْضم َؾ ُف ا ًْم ُق ْؿـَك»(.)1
ػرش ِر ْضم َؾ ُف ا ًْم ُقسـرى َو َيـْص ُ
 وأما اًمتشفد إظمػم ذم اًمصالة اًمرسماقمقة ,واًمثالصمقة ومسـقليت سمقان ِصػتف.يـقع ذم وضع اًمقديـ طمال اًمتشفد.
اًمسـة أن ه
ُّ -4
ووضع اًمؽػلم طمال اًمتشفد ًمف صػتان:
إومم :أن يضع اًمقديـ قمغم اًمػخذيـ.
اًمص َػة اًمثاكقة :أن يضع اًمقديـ قمغم اًمريمبتلم ,وذًمؽ سملن ُي ْؾ ِؼ َؿ يده
ه
اًمقسـرى ريمبتف اًمقسـرى ,وأما اًمقؿـك وم ُقشـػم هبا -يمام ؾمـقليت سمقاكف.-
دائام ,شمارة يضعفا قمغم ومخذه وشمارة
 وأما اًمقسـرى ومفل مبسقـمة ًُيؾؼؿفا ريمبتف.
حلديث اسمـ قمؿر ﭭ ىمال« :يم َ
َان -أي اًمـبل ﷺ -إِ َذا َضم َؾ َس ِذم
اًمصال َِة ،و َضع يمَػف ا ًْمقؿـَك َقم َغم َوم ِ
خ ِذ ِه ا ًْم ُق ْؿـَكَ ,و َىم َب َض َأ َصاسمِ َع ُف يمُؾ َفاَ ,و َأ َؿم َار
َ َ ُ ُْ
اإلهبام ,وو َضع يمَػف ا ًْمقسـرى َقم َغم َوم ِ
ِِ ِ
خ ِذ ِه ا ًْم ُقسـرى»( .)2وذم
سمِ ِن ْص َبعف اًمتل شم َِكم ِ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ
روايةَ « :و ُي ْؾ ِؼ ُؿ يمَػ ُف ا ًْم ُقسـرى ُر ْيم َب َت ُف»(.)3

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)498
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)580
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)579
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يـقع ذم يمقػقة وضع إصاسمع طمال اًمتشفد.
اًمسـة أن ه
ُّ -1

ووضع إصاسمع طمال اًمتشفد ًمف ِص َػتان:

اًمص َػة إومم :أن يؼبض أصاسمع يمػف اًمقؿـك يمؾفا ،و ُيشـػم سمنصبعف
ه
اًمسباسمة ,واًمقسـرى شمؽقن مبسقـمة.
حلديث اسمـ قمؿر ﭭ اًمساسمؼَ ...« :ىم َب َض َأ َصاسمِ َع ُف يمُؾ َفاَ ,و َأ َؿم َار
سمِ ِن ْص َب ِع ِف اًمتِل شم َِكم ِ
اإل ْهبَا َم.)1(»...
ًمصػة اًمثاكقة :أن يعؼد صمال ًصما ومخسـلم ,سملن يؼبض اخلـصـر واًمبـصـر،
ا ه
ُ
وُي هؾؼ اإلهبام مع اًمقؾمطك ،و ُيشـػم سماًمسباسمة ,وأما اًمقسـرى ومتؽقن مبسقـمة.
حلديث اسمـ قمؿر ﭭ اًمساسمؼ ذم رواية أظمرى ًمف« :يم َ
َان -أي اًمـبل
ﷺ -إِ َذا َىم َعدَ ِذم اًمت َش هف ِد َو َض َع َيدَ ُه ا ًْم ُقسـرى َقم َغم ُر ْيم َبتِ ِف ا ًْم ُقسـرىَ ,و َو َض َع
َيدَ ُه ا ًْم ُق ْؿـَك َقم َغم ُر ْيم َبتِ ِف ا ًْم ُق ْؿـَكَ ,و َقم َؼدَ َصم َ
مخسـلمَ َ ,و َأ َؿم َار سمِاًمسب َاسم ِة»(.)2
ال َصم ًة َو َ ْ
ه
اعمصكم سملم صـقغ اًمتشفد.
يـقع
اًمسـة أن ه
ُّ -2
ومقػعؾ هذه اًمصـقغة شمارة ,وهذه شمارة ,وممّا ورد:
ِ ِ
أ) «اًمت ِ
ات ,اًمس َال ُم َقم َؾقْ َؽ َأ ُّهيَا اًمـبِ ُّل
اتَ ,واًمط هق َب ُ
ات ّللَ ,واًمص َؾ َق ُ
حق ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
هل
َو َر ْ َ
مح ُة اّلل َو َسم َريمَا ُشم ُف ,اًمس َال ُم َقم َؾقْـَا َو َقم َغم قم َباد اّلل اًمصاحللمَ َ ,أ ْؿم َفدُ َأ ْن َٓ إِ َ َ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)580
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)580
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اّللَ ,و َأ ْؿم َفدُ َأن ُحمَؿدً ا َقم ْبدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف»(.)1
إِٓ ُ
ب) «اًمت ِ
ات ِّللِ ,اًمس َ
ال ُم َقم َؾ ْق َؽ َأ ُّهيَا
ات اًمط هق َب ُ
َات ,اًمص َؾ َق ُ
ات ا ْعم ُ َب َاريم ُ
حق ُ
اًمـبِ ُّل .)2(»...صمؿ ُيؽؿؾ يمام ؾمبؼ.
ج) «اًمت ِ
ات هلل ,اًمس َ
ال ُم َقم َؾ ْق َؽ ُّأهيَا اًمـبِ ُّل,)3(»...
ات اًمص َؾ َق ُ
ات اًمط هق َب ُ
حق ُ
صمؿ ُيؽؿؾ يمام ؾمبؼ.
اًمسـَـ
وم ُق َس ُّـ أن يـقع ومقليت هبذا شمارة ,وهبذا شمارة ,يمام هل اًمؼاقمدة ذم ُّ
اًمقاردة قمغم صـقغ متـققمة.
ه
اعمصكم ذم اًمتشفد إظمػم ُمت ََق هر ًيما ذم اًمصالة
اًمسـة أن جيؾس
ُّ -3
اًمثالصمقة ,واًمرسماقمقة.
واعمؼصقد أن يؼعد ذم اًمتشفد إظمػم إذا يماكت اًمصالة رسماقمقة ,أو
صمالصمقة قمغم مؼعدشمف ,ومقؼعد قمغم اًمقرك إجسـر ,واًمتقرك ورد قمغم أيمثر مـ
وضمف ,وم ُقستحب اًمتـقيع طمقـئذ ,وممّـا ورد:
أ) أن يػرش رضمؾف اًمقسـرى ,وخيرضمفا مـ اجلاكب إجؿـ ,ويـصب
اًمص َػة رواها اًمبخاري .)4( $
اًمقؿـك ,وجيعؾ مؼعدشمف قمغم إرض ,وهذه ه
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1202ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)402مـ طمديث اسمـ مسعقد ﭬ.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)403مـ طمديث اسمـ قمباس ﭭ.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)403مـ طمديث اسمـ قمباس ﭭ.
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( .)828مـ طمديث أيب محقد اًمساقمدي ﭬ.
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ب) أن يػرش اًمؼدملم مجق ًعاُ ،
وخيرضمفام مـ اجلاكب إجؿـ ،وجيعؾ
مؼعدشمف قمغم إرض.
اًمصػة رواها أبق داود ,واسمـ طمبان ,واًمبقفؼل( ,)1وًم ُقع َؾؿ أن
وهذه ه
ٍ
شمشفد أظمػم ,وإكام ذم اًمتشفد إظمػم ذم
اًمتقرك قمغم اًمصحقح ًمقس ذم يمؾ
اًمصالة اًمثالصمقة ,واًمرسماقمقة دون اًمثـائقة.
ه
بل ﷺ.
يـقع
اًمسـة أن ه
اعمصكم سملم صـقغ اًمصالة قمغم اًمـ ه
ُّ -4
ِ ِ
بل ﷺ ،وممّا ورد:
ًمقرود قمدة صـقغ ذم اًمصالة قمغم اًمـ ه

ِ
أ) «اًمؾ ُفؿ َص هؾ َقم َغم ُحمَؿ ٍدَ ،و َقم َغم ِ
قؿ,
آل ُحمَؿ ٍد ,يم ََام َصؾقْ َ
ت َقم َغم إِ ْسم َراه َ
ِ
ار ْك َقم َغم ُحمَؿ ٍدَ ,و َقم َغم ِ
ِ
قؿ إِك َؽ َمحِقدٌ َجمِقدٌ  ,اًمؾ ُفؿ َسم ِ
آل ُحمَؿ ٍد ,يم ََام
َو َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ِ
قؿ إِك َؽ َمحِقدٌ َجمِقدٌ »(.)2
َسم َاريم َ
قؿَ ,و َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ
ْت َقم َغم إِ ْسم َراه َ

ٍ
ِ
ِ
ِ
قؿ,
ب) «اًمؾ ُفؿ َص هؾ َقم َغم ُحمَؿد َو َقم َغم آل ُحمَؿد يم ََام َصؾقْ َت َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ار ْك َقم َغم ُحمَؿ ٍد َو َقم َغم ِ
َو َسم ِ
قؿِ ,ذم ا ًْم َع َ
اعمِلمَ ,
آل ُحمَؿ ٍد يم ََام َسم َاريم َ
ْت َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ

إِك َؽ َمحِقدٌ َ ِ
جمقدٌ »(.)3

اضم ِف َو ُذريتِ ِف ,يمَام َصؾ ْق َت َقم َغم ِ
ج) «اًمؾ ُفؿ َص هؾ َقمغم ُحمَؿ ٍد َو َقم َغم َأ ْز َو ِ
آل
ه
َ
( )1رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)731واسمـ طمبان سمرىمؿ ( ,)1867واًمبقفؼل ( .)128/2مـ
طمديث أيب محقد اًمساقمدي ﭬ  ,وصححفا إًمباين -رطمؿ اهلل اجلؿقع-
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( .)3370مـ طمديث يمعب سمـ قمجرة ﭬ.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)405مـ طمديث أيب مسعقد إنصاري ﭬ.
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ِ
ْت َقم َغم ِ
ار ْك َقم َغم ُحمَؿ ٍد َو َقم َغم َأ ْز َو ِ
قؿَ ,و َسم ِ
آل
اضم ِف َو ُذ هريتِ ِف ,يم ََام َسم َاريم َ
إِ ْسم َراه َ
ِ
قؿ ,إِك َؽ َمحِقدٌ َ ِ
جمقدٌ »(.)1
إِ ْسم َراه َ
ه
اعمصكم مـ أرسمع ىمبؾ أن ُيس هؾؿ.
ُ -5ي َس ُّـ أن يستعقذ
وهق ىمقل مجفقر اًمعؾامء  ôظمال ًوما عمـ أوضمبفا :حلديث أيب هريرة
أظم ِرَ ,وم ْؾقتعق ْذ سمِاّلل ِ
ﭬ ,أن اًمـبل ﷺ ىمال« :إِ َذا َومر َغ َأطمدُ يمُؿ ِمـ اًمت َشف ِد ِ
ّ
ََ َ
ه
َ َ ْ َ
ّ
اب ا ًْم َؼ ِؼم ,و ِمـ ومِ ْتـ َِة ا ْعمَحقا وا ْعمَامتِ,
ِ
ِم ْـ َأ ْر َسمعٍِ :م ْـ َقم َذ ِ
اب َضم َفـ َؿَ ,وم ْـ َقم َذ ِ ْ َ ْ
َْ َ َ
ِم ْـ ؿمـر ا ْ َعمسـقحِ اًمدضم ِ
ال»( ,)2رواه مسؾؿ وهق ذم اًمصحقحلم( ,)3مـ
طمديث قمائشة ڤ.
ه
يـقع ذم
اًمسـةُ ,ي َس ُّـ
ًمؾؿصكم أن ه
وهـاك أدقمقة أظمرى وردت ذم ُّ
اإلشمقان هبا ىمبؾ اًمسالم ,وممّـا ورد:
« )1اًمؾ ُفؿ هإين َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ مـ ْ
احلثَ ِؿ واعم ْغ َر ِم»(.)4
« )2اًمؾ ُفؿ هإين َأ ْؾم َل ُخ َؽ اجلَـ َة َو َأ َقم ْق َذ سمِ َؽ ِم َـ اًمـ ِ
ار»(.)5

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3369رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)407مـ طمديث أيب محقد اًمساقمدي
ﭬ.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)588
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)832ومسؾؿ سمرىمؿ (.)589
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)832ومسؾؿ سمرىمؿ (.)589
( )3رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)792وصحح إؾمـاده إًمباين (صحقح أيب داود .)377/3
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« )3اًمؾ ُفؿ إِ هين َفم َؾ ْؿ ُت َك ْػسـل ُفم ْؾ ًام يمَث ِ ًػما َو َٓ َي ْغ ِػ ُر ُّ
ُقب إِٓ َأن َْت,
اًمذك َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
قؿ»(.)1
قر اًمرطم ُ
َوما ْهمػ ْر ِزم َم ْغػ َر ًة م ْـ قمـْد َك َو ْار َمحْـل ،إِكؽ َأن َْت ا ًْم َغ ُػ ُ
« )4اًمؾ ُفؿ َأ ِقمـهل َقم َغم ِذيم ِْر َكَ ,و ُؿمؽ ِْر َكَ ,و ُطم ْس ِـ ِقم َبا َدشمِ َؽ»(.)2
« )5اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ ا ًْم ُب ْخ ِؾَ ,و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ ْ
اجلُ ْب ِـَ ,و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ
َأ ْن ُأ َرد إِ َمم َأ ْر َذ ِل ا ًْم ُع ُؿ ِرَ ,و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ ومِ ْتـ َِة اًمدُّ ْك َقاَ ,و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ َقم َذ ِ
اب
ا ًْم َؼ ْ ِؼم»(.)3
ِ ِ ِ
ـػما »(.)4
« )6اًمؾ ُفؿ َطماؾم ْبـل طم َس ًاسما َيس ً
صمؿ ُيس هؾؿ مؾتػ ًتا ذم ؾمالمف ,واًمتػاشمف ذم اًمصالة ُؾمـة ,واعمباًمغة ذم
بل ﷺ يمان يؾتػت طمتك يرى َمـ وراءه
آًمتػات ُؾمـة ً
أجضا :وذًمؽ ٕن اًمـ ّ
قل اّللِ
َ
سمقاض ظمده ه ﷺ وم َعـ ؾمعد سمـ أيب وىماص ﭬ ىمالُ « :يمـ ُْت َأ َرى َر ُؾم َ ّ
ﷺ ُي َس هؾ ُؿ َقم ْـ َي ِؿقـ ِ ِف َو َقم ْـ َي َس ِ
اض َظمـده ِه»(.)5
ار ِهَ ,طمتك َأ َرى َسم َق َ

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6326ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2705
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)22119وأبق داود سمرىمؿ ( ,)1522واًمـسائل سمرىمؿ (,)1304
وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)1320/2
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6370
( )2رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)24215وصححف إًمباين (حتؼقؼ مشؽاة اعمصاسمقح .)1544/3
( )3رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)582
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ح -األذكاز الوشـسوعح تعد السَّالم هي الصالج الوفسوضح سُنَّح.

ىمال اًمـقوي « :$أمجع اًمعؾامء قمغم اؾمتحباب ا ه
ًمذيمر سمعد اًمصالة»(.)1
ويستحب رومع اًمصقت هبذا اًمذيمر :حلديث اسمـ قمباسﭭَ « :أن َر ْوم َع
اًمصق ِ
اس ِم ْـ ا ْ َعم ْؽ ُتق َسم ِة يم َ
ت سمِ ه
َان َقم َغم َقم ْف ِد اًمـبِ هل ﷺ»(,)2
اًمذيم ِْر ِطملمَ َيـْصـر ُ
ف اًمـ ُ
ْ
ف اك ِْؼ َضا َء َص َال ِة اًمـبِ هل ﷺ سمِاًمتؽْبِ ِ
ػم»(.)3
وذم ًمػظ ىمال اسمـ قمباس ﭭَ « :أ ْقم ِر ُ
ٔاألركـاس ْ:ٙ

ال ًصماُ ,صمؿ يؼقل« :اًمؾ ُفؿ َأن َْت اًمس َ
يس َت ْغ ِػ ُر اهلل شمعامم َصم َ
ال ُم َو ِمـ َْؽ
ْ -1
اجلَال َِل َو ِ
ْت َذا ْ
اًمس َ
اإليم َْرا ِم»(.)4
ال ُمَ ,شم َب َاريم َ
يؽ ًَم ُفًَ ,م ُف ا ْعم ُ ْؾ ُؽ َو ًَم ُف ْ
اّلل َو ْطمدَ ُه َٓ ؿمـر َ
احلَ ْؿدُ َو ُه َق َقم َغم
 َٓ« -4إِ َ
هل إِٓ ّ ُ
يم هُؾ ؿمـل ٍء َىم ِدير َٓ ,طمق َل وَٓ ُىمقة إِٓ سمِ ِ
اّللَ ,وَٓ َك ْع ُبدُ إِٓ إِيا ُه،
َ
ّ
َ ْ َ
اّلل َٓ ,إِ َ
ٌ
هل إِٓ ّ ُ
ًَم ُف اًمـه ْع َؿ ُة َو ًَم ُف ا ًْم َػ ْض ُؾَ ،و ًَم ُف اًمثـَا ُء ْ
اّلل ُخمْؾِصـلمَ ًَم ُف اًمده ي َـ,
احلَ َس ُـ َٓ ,إِ َ
هل إِٓ ّ ُ
َان َر ُؾم ُ
ون»( ,)5مـ طمديث اسمـ اًمزسمػم ﭬ ,وىمال« :يم َ
َو ًَم ْق يم َِر َه ا ًْمؽَاومِ ُر َ
قل
اّللِ ﷺ ُهيَ هؾ ُؾ ِهبِـ ُد ُسم َر يم هُؾ َصال ٍَة» ،واإلهالل :هق رومع اًمصقت.
ّ
( )1إذيمار (ص.)66

( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)841ومسؾؿ سمرىمؿ (.)583
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )842ومسؾؿ سمرىمؿ (.)583
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( )591مـ طمديث صمقسمان ﭬ.
( )3رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)596
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

107

يؽ ًَم ُفًَ ,م ُف ا ْعم ُ ْؾ ُؽ َو ًَم ُف ْ
اّلل َو ْطمدَ ُه َٓ ؿمـر َ
احلَ ْؿدُ َو ُه َق َقم َغم
 َٓ« -1إِ َ
هل إِٓ ّ ُ
ِ
ِ
ٍ
تَ ,وَٓ َيـْ َػ ُع
تَ ,وَٓ ُم ْعطِ َل حَا َمـَ ْع َ
يم هُؾ ؿمـلء َىم ِد ٌير ,اًمؾ ُفؿ َٓ َماك ِ َع حَا َأ ْقم َطقْ َ
اجلَده ِمـ َْؽ ْ
َذا ْ
اجلَدّ ُ»(.)1
ُ -2صمؿ يؼقل اًمتسبقح اًمقارد ,وًمف صـقغ:
إومم :ؾمبحان اهلل ( )33مرة ،واحلؿد هلل ( )33مرة ،واهلل أيمؼم
( )33مرة ،وَتام احائة ٓ :إهل إٓ اهلل وطمده...
اّلل ِذم
حلديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :م ْـ َؾمب َح ّ َ
ِ
ِ
ِ
اّلل َصم َ
اّلل َصم َ
ُد ُسم ِر يم هُؾ َصال ٍَة َصم َ
ال ًصما
َؼم ّ َ
ال ًصما َو َصمالَصملمَ َ ،ويم َ
ال ًصما َو َصمالَصملمَ َ ،و َمحدَ ّ َ
قن ،و َىم َال ََتام ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َو ْطمدَ ُه َٓ
َو َصمالَصملمَ َ ،ومت ْؾ َؽ شم ْس َع ٌة َوشم ْس ُع َ َ
احائَة َٓ :إِ َ
َ َ
هل إِٓ ّ ُ
ٍ
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف ا ْعم ُ ْؾ ُؽ َو ًَم ُف ْ
ؿمـر َ
ت َظم َطا َيا ُه
احلَ ْؿدُ َو ُه َق َقم َغم يم هُؾ ؿمـلء َىم ِد ٌيرُ ,هم ِػ َر ْ
َت ِم ْث َؾ َز َسم ِد ا ًْم َب ْح ِر»(.)2
َوإِ ْن يمَاك ْ
اًمثاكقة :ؾمبحان اهلل ( )33مرة ،واحلؿد هلل ( )33مرة ،واهلل أيمؼم
( )34مرة.
ات َٓ
حلديث يم ْعب سمـ ُقم ْجرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺُ « :م َع هؼ َب ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ال ُصم َ
ُقسم ٍةَ :صمال ٌ
َث َو َصم َ
قح ًة,
قن شم َْسبِ َ
َخي ُ
قب َىمائ ُؾ ُفـ َأ ْو َوماقم ُؾ ُفـ ُد ُسم َر يم هُؾ َصالَة َم ْؽت َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)844ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)593مـ طمديث اعمغػمة سمـ ؿمعبة ﭬ.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)597
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ال ُصم َ
ال ُصم َ
َو َصمال ٌ
قن َحتْ ِؿقدَ ةًَ ,و َأ ْر َسم ٌع َو َصم َ
َث َو َصم َ
قن َشمؽْبِ َػم ًة»(.)1
اًمثاًمثة :ؾمبحان اهلل ( )25مرة  ،واحلؿد هلل ( )25مرة  ،واهلل أيمؼم
( )25مرة ,وٓ إهل إٓ اهلل ( )25مرة.
وهذه اًمصـقغة ضماءت قمـد اًمؽممذي ,مـ طمديث قمبد اهلل سمـ زيد
ﭬ(.)2
اًمراسمعة :ؾمبحان اهلل ( )10مرة  ،واحلؿد اهلل ( )10مرة ،واهلل أيمؼم
( )10مرة.
وهذه اًمصـقغة ضماءت قمـد اًمؽممذي ,مـ طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو
ﭭ(.)3
 وؾمبؼت اًمؼاقمدة ذم اًمعبادات اًمقاردة قمغم وضمقه متـققمة ,شمُػعؾهذه شمارة ,وهذه شمارة.
ِ
واًمسـة أن يؽقن اًمتسبقح سمإصاسمع :حا رواه أمحد ,واًمؽممذي  ,ىمال
ُّ
بل ﷺَ « :ؾم هب ْح َـ َوا ْقم ِؼدْ َن سمِ ْإَ َصاسمِعَِ ,وم ِنهنُـ َم ْسئُ َ
ات»(.)4
ت ُم ْس َتـْ َط َؼ ٌ
قٓ ٌ
اًمـ ُّ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)596

( )4رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)3413وصححف إًمباين (حتؼقؼ مشؽاة اعمصاسمقح .)307/1
( )1رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)3410وصححف إًمباين (حتؼقؼ مشؽاة اعمصاسمقح .)743/2
( )2رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)27089واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)3486وطمسـف إًمباين (صحقح اجلامع
.)753/2
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بل
ىمال ؿمـقخ اإلؾمالم « :$و َقمدُّ اًمتسبقح سمإصاسمع ُؾمـة يمام ىمال اًمـ ُّ
ﷺَ « :ؾمبه ْح َـ َوا ْقم ِؼدْ َن سمِ ْإَ َصاسمِ ِع َوم ِنهنُـ َم ْسئُ َ
ات» .أما
ت ُم ْس َتـْ َط َؼ ٌ
قٓ ٌ

اًمتسبقح سمام ُجيعؾ ذم كظام مـ اخلرز ومؿـ اًمـاس مـ يمرهف ،ومـفؿ مـ مل
يؽرهف ،وإذا ُأطمسـت ومقف اًمـقة ،ومفق طمسـ همػم مؽروه»(.)1
 -3ىمراءة آية اًمؽرؾمـل.
حلديث أيب أمامة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :م ْـ َىم َرأ َ آي َة اًمؽ ُْرؾمـل
ُد ُسم َر يم هُؾ َصالةٍ َم ْؽت ُْق َسم ٍة َمل ْ َي ْؿـَ ْع ُف ِم ْـ ُد ُظم ْق ِل اجلَـ ِة إٓ اعم َْقت»(.)2
ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$وسمؾغـل قمـ ؿمـقخـا أيب اًمعباس اسمـ شمقؿقة
ىمدس اهلل روطمف -أنف ىمال :ما شمريمتفا قمؼقب يمؾ صالة»(.)3 -4ىمراءة اعمعقذشملم( :ﭤﭥﭦﭧ) ,و (ﮀﮁﮂﮃ).
قل اّللِ ﷺ َأ ْن َأ ْىم َرأ َ
حلديث ُقم ْؼ َب َة سمـ قمامر ﭬ ىمالَ « :أ َم َر ِين َر ُؾم ُ
ِ
ات دسمر يم هُؾ ص َال ٍة»(.)4
َ
سمِا ْعم ُ َع هق َذ ُ ُ َ
( )1اكظر :جمؿقع اًمػتاوى (.)506/22
( )4رواه اًمـسائل ذم اًمســ اًمؽؼمى سمرىمؿ ( ,)9928وصححف اعمـذري ذم يمتاسمف :اًمؽمهمقب
واًمؽمهقب سمرىمؿ ( ,)2373واسمـ قمبداهلادي (اعمحرر  ,)198/1واسمـ اًمؼقؿ (زاد اعمعاد
.)303/1
( )1اكظر :زاد اعمعاد (.)285/1
( )2رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)1525وىمال إًمباين« :ىمؾت إؾمـاده صحقح ,وصححف اسمـ
ظمزيؿة واسمـ طمبان» صحقح أيب داود (.)254/5
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ه
ًمؾؿصكم أن يليت هبا ,وما زًمـا
هذه مجؾة مـ ُؾمـَـ اًمصالة اًمتل ُيستحب
ذم وىمت اًمػجر ,وإكام قمرضـا حا ؾمبؼ :حلاضمتـا ٓؾمتحضاره ذم يمؾ مقضع
ًمؾصالة  -واهلل أقمؾؿ.-
ومما ُه َ
هي عىه في هرا الباب:
آًمتػات ,ورومع اًمبصـر إمم اًمسامء ،واإلىمعاء اعمـفل قمـف ,واومؽماش
اًمذراقملم ذم اًمسجقد ,واًمعبث سملي ؿمـلء ,ووضع اًمقد ذم اخلاصـرة,
واًمصالة وهق يداومع إظمبثلم ,واًمصالة سمحضـرة ـمعام ,واًمصالة وأمامف
ما يؾفقف قمـ صالشمف ,وصالة يمـؼر اًمغراب ,وسمروك ًمؾسجقد يمؼموك
اًمبعػم ,واًمؽالم ذم اًمصالة ,ومساسمؼة اإلمام ,ويمػت اًمثقاب واًمشعر.
ط -هي السُّنَّح الجلىس تعد الفجس في الوصلَّى دتى تطلع الشوس.

قمـ ضماسمر سمـ َؾم ُؿ َرة ﭬَ « :أن اًمـبِل ﷺ يم َ
َان إِ َذا َصغم ا ًْم َػ ْج َر َضم َؾ َس ِذم

ُم َصال ُه َطمتك َشم ْط ُؾ َع اًمش ْؿ ُس َطم َسـًا»(.)1
ِ
ِ
جلاسمِ ِر ْسم ِـ َؾم ُؿ َرةَ:
ؾمامك سمـ َطم ْرب ﭬ ىمالُ « :ىم ْؾ ُت َ
وذم ًمػظ عمسؾؿ قمـ َ
َأ ُيمـ َْت ُدمَاًم ِ ُس َر ُؾم َ
اّللِ ﷺ؟ َىم َالَ :ك َع ْؿ ,يمَثِ ًػما  ,يم َ
َان َٓ َي ُؼق ُم ِم ْـ ُم َصال ُه
قل ّ
ِ ِ
ِ
اًمص ْب َح َطمتك َشم ْط ُؾ َع اًمش ْؿ ُسَ ,وم ِن َذا َـم َؾ َع ْت َىما َمَ ,ويمَاكُقا
اًمذي ُي َص هكم ومقف ُّ
قن َومق ْل ُظم ُذ َ ِ
اجل ِ
اهؾِق ِةَ ,وم َق ْض َحؽ َ
ُقنَ ,و َي َت َبس ُؿ»(.)2
َيت ََحد ُصم َ َ
ون ذم َأ ْم ِر ْ َ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( ,)670و« َطم َسـًا» أي  :مرشمػعة.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)670
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أَرْكَاس انصَّثاح:
ووىمت أذيمار اًمصباح يبدأ مـ :ـمؾقع اًمػجر ,ومنذا أذن اعمم هذن ًمصالة
اًمػجر سمدأ وىمت أذيمار اًمصباح ,وٓؿمؽ أن إذيمار طمصـ طمصـلم ًمؾعبد
ذم اًمدكقا ويمـز قمظقؿ ًمف ذم أظمرة ،وؾمـقليت اًمؽالم قمغم وىمت أذيمار اًمصباح
واعمساء اسمتدا ًء واكتفا ًء ,ذم مباطمث وىمت اًمعصـر -سمنذن اهلل شمعامم.-
أذكاز الصثاح ,والوساء هي:
يؽ ًَم ُفًَ ,م ُف ا ْعم ُ ْؾ ُؽ َو ًَم ُف ْ
اّلل َو ْطمدَ ُه َٓ ؿمـر َ
احلَ ْؿدُ ,
َ « )1م ْـ َىم َال َٓ إِ َ َ
هل إِٓ ُ
ِ
ٍ ِ
َو ُه َق َقم َغم يم هُؾ ؿمـل ٍء َىم ِد ٌيرَ ,م ْـ َىم َ
ب ًَم ُف ِهبَا ِما َئ ُة
اهلَا َقمشـر َمرات طملمَ ُي ْصبِ ُح يمُت َ
َت ًَم ُف قمَدْ َل َر َىم َب ٍةَ ,و ُطم ِػ َظ ِهبَا َي ْق َمئِ ٍذ
َطم َسـ ٍَةَ ,و ُحمِ َل َقمـْ ُف ِهبَا ِما َئ ُة ؾمـقئَ ٍةَ ,ويمَاك ْ
َطمتك ُي ْؿسـلَ ,و َم ْـ َىم َال ِم ْث َؾ َذًم ِ َؽ ِطملمَ ُي ْؿسـل يمَا َن ًَم ُف ِم ْث ُؾ َذًم ِ َؽ»(.)1
ِ ِ
اّلل َو ْطمدَ ُه َٓ
َ « )2أ ْمسـقـَا َو َأ ْمسـك ا ْعم ُ ْؾ ُؽ ِّللَِ ,و ْ
احلَ ْؿدُ ّلل َٓ إِ َ َ
هل إِٓ ُ
ػم َه ِذ ِه اًمؾ ْق َؾ ِة َو َظم ْ ِ
يؽ ًَم ُف اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َل ُخ َؽ ِم ْـ َظم ْ ِ
ؿمـر َ
ػم َما ومِق َفاَ ,و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ
ِمـ ؿمـرها وؿمـر ما ومِقفا ,اًمؾفؿ إِين َأقمق ُذ سمِ َؽ ِمـ ا ًْمؽَس ِؾ ,و ْاهلر ِم ,وؾم ِ
قء
ُ ه ُ
َ
َ َ
َ َ
ْ
َ ََ َ ُ
َ
ا ًْم ِؽ َ ِؼمَ ,وومِ ْتـ َِة اًمدُّ ْك َقاَ ,و َقم َذ ِ
اب ا ًْم َؼ ْ ِؼم»َ ،وإِ َذا َأ ْص َب َح َىم َال َذًم ِ َؽ َأجْ ًضاَ « :أ ْص َب ْحـَا
ِ ِ
ػم ما ِذم ه َذا ا ًْمققم و َظمػم ما ِ
سمعدهَ ،و َأ ُقمق ُذ سمِؽ
َ
َ َ ْ َ
أؾم َل ُخ َؽ َظم ْ ِ َ
َو َأ ْص َب َح ا ْعم ُ ْؾ ُؽ ّللْ ...
ِم ْـ ؿمـر َما ِذم َهذا اًمقَقم َوؿمـر َما َسم ْع ِده.)2(»...
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( .)8719مـ طمديث أيب هريرة ﭬ ,وطمسـ إؾمـاده اسمـ سماز .$
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)2723مـ طمديث اسمـ مسعقد ﭬ.
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هل إِٓ َأن َْت َظم َؾ ْؼتَـِلَ ,و َأنَا
 )3ؾمـقد آؾمتغػار« :اًمؾ ُفؿ َأن َْت َر هيب َٓ إِ َ َ
ِ
ِ
اؾم َت َط ْع ُتَ ,أ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ ؿمـر َما َصـَ ْع ُت,
َقم ْبدُ َكَ ,و َأنَا َقم َغم َقم ْفد َك َو َو ْقمد َك َما ْ
َأبُق ُء ًَم َؽ سمِـ ِ ْع َؿتِ َؽ َقم َكمَ ,و َأبُق ُء ًَم َؽ سمِ َذ ْكبِل َوما ْهم ِػ ْر ِزم َوم ِنك ُف َٓ َي ْغ ِػ ُر ُّ
ُقب إِٓ
اًمذك َ
اهلا ِم ْـ اًمـ َف ِ
ت ِم ْـ َي ْق ِم ِف َىم ْب َؾ َأ ْن
ار ُمقىمِـًا ِهبَا َوم َام َ
َأن َْت»َ .ىم َال ﷺَ « :و َم ْـ َىم َ َ
اجلَـ ِةَ ,و َم ْـ َىم َ
ُي ْؿسـل َوم ُف َق ِم ْـ َأ ْه ِؾ ْ
ت َىم ْب َؾ َأ ْن
اهلَا ِم ْـ اًمؾ ْق ِؾ َو ُه َق ُمقىمِ ٌـ ِهبَا َوم َام َ
يصبِح َومفق ِمـ َأه ِؾ ْ ِ
اجلَـة»(.)1
ُ ْ َ َُ ْ ْ
 )4إ َذا َأ ْص َب َح َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم ْؾ َق ُؼ ْؾ« :اًمؾ ُفؿ سمِ َؽ َأ ْص َب ْحـَاَ ,وسمِ َؽ َأ ْمسـقـَاَ ,وسمِ َؽ
قرَ ,وإِ َذا َأ ْمسـك َوم ْؾقَ ُؼ ْؾ :اًمؾ ُفؿ سمِ َؽ َأ ْمسـقـَا
ك َْحقَاَ ,وسمِ َؽ ك َُؿ ُ
قتَ ,وإِ ًَمقْ َؽ اًمـ ُُّش ُ

ـػم»(.)2
َوسمِ َؽ َأ ْص َب ْحـَا َوسمِ َؽ ك َْح َقا َوسمِ َؽ ك َُؿ ُ
قت َوإِ ًَم ْق َؽ ا ْ َعمص ُ

ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ
امل ا ًْم َغ ْق ِ
هل إِٓ
ب َواًمش َفا َدة َٓ ,إِ َ َ
« )5اًمؾ ُفؿ َوماـم َر اًمس َؿ َقات َو ْإ ْرضَ ,قم َ
َأن َْت رب يم هُؾ ؿمـل ٍء ومؾِق َؽفَ ,أ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِمـ ؿمـر َك ْػسـل و ِمـ ؿمـر اًمشـق َط ِ
ان
َ ْ
ْ
ََ ُ
َ
ِ
َوؿمـريمِ ِفَ ,و َأ ْن َأ ْىم َ ِ
بل ﷺ:
ؽم َ
ف َقم َغم َك ْػسـل ُؾمق ًءاَ ,أ ْو َأ ُضمر ُه إِ َمم ُم ْسؾ ٍؿ» ,ىمال اًمـ ُّ
ت َم ْض َج َع َؽ»( ،)3أن أبا سمؽر
« ُىم ْؾ َفا إِ َذا َأ ْص َب ْح َتَ ,وإِ َذا َأ ْمسـق َتَ ,وإِ َذا َأ َظم ْذ َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( .)6306مـ طمديث ؿمداد سمـ أوس ﭬ.
اًمســ اًمؽؼمى سمرىمؿ
( )4رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)5068واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)3391واًمـ َسائل ُّ

( ,)9836واسمـ ماضمف سمرىمؿ ( .)3868مـ طمديث أيب هريرة ﭬ ،وصحح إؾمـاده اسمـ
سماز .$
( )1رواه اإلمام أمحد ( ,)6597وأبق داود ( ,)5076واًمؽممذي ( ,)3529واًمـ َسائل
( .)7699مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
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قل اّللِ مر ِين سمِؽَؾِام ٍ
ت َأ ُىم ُ
اًمصديؼ ﭬ ىمالَ « :يا َر ُؾم َ
قهلُـ إِ َذا َأ ْص َب ْح ُت َوإِ َذا
ُْ
َ
َأ ْمسـق ُت» ومعؾؿف ه
أجضا اًمبخاري  $ذم
اًمذيمر اًمساسمؼ ,واحلديث رواه ً
إدب اعم ُ ْػ َرد(.)1

قل ِذم صباحِ يم هُؾ يق ٍم ومس ِ
َ « )6ما ِم ْـ َقم ْب ٍد َي ُؼ ُ
اء يم هُؾ ًَم ْق َؾ ٍة :سمِ ْس ِؿ اّلل ِ اًم ِذي
َ َ
َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؾم ِؿ ِف ؿمـل ٌء ِذم ْإَ ْر ِ
قؿ َصم َال َ
ث
ض َو َٓ ذم اًمس َامء َو ُه َق اًمسؿق ُع ا ًْم َعؾ ُ
َٓ َيضـر َم َع ْ
مر ٍ
اتَ ,مل ْ َيضـر ُه ؿمـل ٌء»(.)2
َ

ث مر ٍ
ِ
« )7ما ِمـ َقمب ٍد مسؾِ ٍؿ ي ُؼ ُ ِ
ات:
َ ْ ْ ُ ْ َ
قل طملمَ ُي ْصبِ ُح َوطملمَ ُي ْؿسـل َصم َال َ َ
َان طمؼا قم َغم اّلل ِ
َرضـق ُت سمِاّلل ِ َرسماَ ,وسمِ ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم ِديـًاَ ,وسمِ ُؿ َحؿ ٍد ﷺ كَبِقا ,إِٓ يم َ َ َ
َأ ْن ُي ْرضـق ُف َي ْق َم ا ًْم ِؼ َقا َم ِة»(.)3
بل ﷺ ىمال:
وذم صحقح مسؾؿ ,قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ﭬ أن اًمـ ّ
« َم ْـ َرضـل سمِاّلل ِ َرسماَ ,وسمِ ِ
ال ِم ِديـًاَ ,وسمِ ُؿ َحؿ ٍد كَبِقاَ ,و َضمبَ ْت ًَم ُف ْ
اإل ْؾم َ
اجلَـ ُة»(.)4

( )1رواه اًمبخاري ذم إدب اعمػرد ( .)1202/412/1وصحح إؾمـاده اسمـ سماز .$
( )4رواه اإلمام أمحد سمرىمؿ ( ,)446واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)10179واسمـ ماضمف سمرىمؿ (.)3869
مـ طمديث قمثامن سمـ قمػان ﭬ ,ىمال اسمـ سماز « :$وىمال اًمؽممذي :طمسـ صحقح,
وهق يمام ىمال .»$
( )1رواه اإلمام أمحد سمرىمؿ ( ,)18967واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)3389واسمـ ماضمف سمرىمؿ
( .)3870مـ طمديث صمقسمان ﭬ ,وطمسـ إؾمـاده اسمـ سماز .$
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1884
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قل اّلل ِ ﷺ يدَ ع ه ُم َٓ ِء اًمد َقمق ِ
َ )8مل ْ َي ُؽ ْـ َر ُؾم ُ
ات ِطملمَ ُي ْصبِ ُحَ ,و ِطملمَ
َ ُ َ
َ
ُي ْؿسـل« :اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َل ُخ َؽ ا ًْم َعاومِقَ َة ِذم اًمدُّ ْكقَا َو ْأ ِظم َر ِة ,اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َل ُخ َؽ
ِ ِ ِ ِ
اؾم ُ ْؽم َقم ْق َر ِايتَ ,و ِآم ْـ
ا ًْم َع ْػ َق َوا ًْم َعاومقَ َة ذم ديـل َو ُد ْكقَ َ
ايَ ,و َأ ْه ِكم َو َم ِازم ,اًمؾ ُفؿ ْ
اطم َػ ْظـِل ِم ْـ َسم ْ ِ
لم َيدَي َو ِم ْـ َظم ْؾ ِػلَ ,و َقم ْـ َي ِؿقـِل َو َقم ْـ ِؿم َام ِزم,
َر ْو َقم ِايت ,اًمؾ ُفؿ ْ
َو ِم ْـ َوم ْقىمِلَ ,و َأ ُقمق ُذ سمِ َع َظ َؿتِ َؽ َأ ْن ُأ ْهمت ََال ِم ْـ َحتْتِل»(.)1
ت اّلل ِ اًمتام ِ
َ « )9أ ُقمق ُذ سمِؽَؾِام ِ
ات ِم ْـ ؿمـر َما َظم َؾ َؼ»(.)2
َ

وأظمرج مسؾؿ ذم صحقحف ,قمـ ظمقًمة سمـت طمؽقؿ ڤ أهنا ىماًمت:
ت اّللِ
ِ
قل« :مـ ك ََز َل مـ ِْز ًٓ ُصمؿ َىم َالَ :أ ُقمق ُذ سمِؽَؾِام ِ
َؾم ِؿ ْع ُت َر ُؾم َ
قل اّلل ﷺ َي ُؼ ُ َ ْ
َ
َ
اًمتام ِ
ات ِمـ ؿمـر ما َظم َؾ َؼَ :مل يضـره ؿمـلء طمتك ير َ ِ
حت َؾ ِم ْـ َمـ ِْزًم ِ ِف َذًم ِ َؽ»(.)3
َْ ُ
ْ
ٌ َ َْ
َ
َان َر ُؾم ُ
 )10يم َ
قل اّلل ِ ﷺ:
اإل ْؾم َال ِمَ ,ويمَؾِ َؿ ِة ْ ِ
قلَ « :أ ْص َب ْحـَا َقم َغم ومِ ْط َرةِ ْ ِ
اإل ْظم َال ِ
إِ َذا َأ ْص َب َح َي ُؼ ُ
ص,
ِ ِ
ٍ
ِ
َو ِد ِ
قؿ َطمـِق ًػاَ ,و َما يمَا َن ِم ْـ ا ْعم ُشـريمِلمَ »(.)4
يـ كَبِقهـَا ُحمَؿد ﷺ َومؾة َأبِقـَا إِ ْسم َراه َ
( )1أظمرضمف اإلمام أمحد ذم اعمسـد سمرىمؿ ( ،)4785وأبق داود سمرىمؿ ( ,)5074واًمـ َسائل -
اًمؽؼمى -سمرىمؿ ( ,)10401واسمـ ماضمف سمرىمؿ ( ,)3871وصححف احلايمؿ .مـ طمديث
قمبد اهلل سمـ قمؿر ﭭ.
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)7898واًمؽممذي سمرىمؿ ( .)3437مـ طمديث أيب هريرة ﭬ
وطمسـ إؾمـاده اسمـ سماز .$
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2708
( )2رواه أمحد سمرىمؿ ( .)21144 ,15367مـ طمديث قمبد اًمرمحـ سمـ أبزى ﭬ ,وصحح
إؾمـاده اسمـ سماز .$
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وإذا أمسـك يؼقل« :أمسـقـا قمغم ومطرة اإلؾمالم.»...
يمؾ ما ؾمبؼ مـ أذيمار اًمصباح واعمساء ذم :رؾماًمة ًمؾشـقخ اسمـ سماز
واًمسـة مـ
 $اؾمؿفاُ [ :حتػة إظمقار سمبقان مجؾة كاومعة مما ورد ذم اًمؽتاب ُّ
إدقمقة وإذيمار] ٌ
ومصؾ ذم أذيمار اًمصباح واعمساء.
َ « )11يا َطم ُّل َيا َىمقُّق ُم سمِ َر ْمحَتِ َؽ َأ ْؾمت َِغ ُ
قث َأ ْصؾِ ْح ِزم َؿم ْل ِين يمُؾ ُفَ ,و َٓ شم َِؽ ْؾـِل
إِ َمم َك ْػسـل َـم ْر َوم َة َقم ْ ٍ
لم»(.)1
َ « )12م ْـ َ
هل إِٓ ُه َق َقم َؾ ْق ِف
ىمال إِ َذا ْ
أص َب َح وإِ َذا َأ ْمسـكَ :طم ْسبِ َل اهلل َٓ إِ َ
رش ا ًْمعظِق ِؿ ,ؾمبع مر ٍ
اتَ :يم َػا ُه اهلل َما َأ َمه ُف»(.)2
شم ََقيم ُ
ؾت َو ُه َق َر ُّب ا ًْم َع ِ َ
َ َْ َ

  

( )1رواه اًمـسائل سمرىمؿ ( ,)10405واًمبزار ( .)282/2مـ طمديث أنس ﭬ ,وطمسـف اسمـ

طمجر وإًمباين (اكظر :كتائج إومؽار ص  ,177وؾمؾسؾة إطماديث اًمصحقحة
.)449/1
( )4رواه أبق داود سمرىمؿ ( .)5081مـ طمديث َأ ِيب اًمدرداء ﭬ ,واًمراضمح وىمػف ورضماًمف
صمؼات ,وًمف طمؽؿ اًمرومع يمام ذيمر إًمباين (اكظر :اًمسؾسؾة .)449/11
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شانصًأ :قد انضُّذٗ
ُي َس ُّـ ذم وىمت اًمضحك أن ُي ه
صكم اًمعبد صالة (اًمضحك) ,ىمال أبق
هريرة ﭬ َ « :أوص ِاين َظمؾِ ِقكم ﷺ سمِ َث َال ٍ
ث صـقا ِم َصم َال َصم ِة َأجا ٍم ِم ْـ يم هُؾ َؿم ْف ٍر,
ْ َ
اًمض َحكَ ,و َأ ْن ُأوشمِ َر َىم ْب َؾ َأ ْن َأنَ ــا َم»(.)1
َو َر ْيم َعت َْل ُّ
اًمضحك قمغم أىمقال:
واظمتؾػ اًمعؾامء  ôذم ُؾمـقة صالة ُّ

اًمؼقل إول :أن صالة اًمضحك شم َُس ّـ ِهمبًا -أي شمُػ َعؾ ذم سمعض
إطمقان.-
َان َر ُؾم ُ
واؾمتدًمقا سمـِ :طمديث أيب ؾمعقد ﭬ « :يم َ
قل اّللِ ﷺ ُي َص هكم
قل َٓ َيدَ ُقم َفاَ ,و َيدَ ُقم َفا َطمتك َك ُؼ َ
اًمض َحك َطمتك َك ُؼ َ
قفا»( ,)2وهق
ُّ
قل َٓ ُي َص هؾ َ
ضعقػٕ :ن ذم إؾمـاده :قمطقة سمـ ؾمعقد اًمعقذم.
ىمال قمـف اًمدارىمطـل« :مضطرب احلديث» ,وىمال اًمذهبل« :جمؿع قمغم
ضعػف»(.)3
اًمؼقل اًمثاين :أهنا ًمقست سمؿشـروقمة ،سمؾ سمدقمة.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1981ومسؾؿ سمرىمؿ (.)721
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)11155واًمؽممذي سمرىمؿ (.)477
( )1اًمعؾؾ ًمؾدارىمطـل ( ,)6/4واعمغـل ذم اًمضعػاء ًمؾذهبل (.)436/2
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ِ
واؾمتدًمقا سمـِ :طمديث قمائشة ڤ ىماًمتَ « :ما َر َأجْ ُت َر ُؾم َ
قل اّلل ﷺ

أجضا قمـ
اًمض َحك َوإِ هين َُٕ َؾم هب ُح َفا»( ،)1وضماء قمـد اًمبخاري ً
َؾمب َح ُؾم ْب َح َة ُّ
اًمض َحك؟ َىم َال,َٓ :
ُم َق هرق اًم ُعجكم ىمالُ « :ىم ْؾ ُت ِٓ ْسم ِـ ُقم َؿ َر ﭭ َأت َُص هكم ُّ

ُىم ْؾ ُتَ :وم ُع َؿ ُر؟ َىم َالُ ,َٓ :ىم ْؾ ُتَ :وم َلبُق َسمؽ ٍْر؟ َىم َالُ ,َٓ :ىم ْؾ ُتَ :وماًمـبِ ُّل ﷺ َىم َالَٓ :
إِ َظما ًُم ُف»(- .)2أي ٓ أفمـف.-
واًمؼقل اًمثاًمث :أنف ُي َس ّـ أن ه
يصكم اًمضحك إذا مل يؼؿ مـ اًمؾقؾ ,أما إن ىمام
اًمؾقؾ ومنكف ٓ ُي ه
صكم اًمضحك ،واظمتاره ؿمـقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .)3( $
بل ﷺ ومعؾفا
واًمؼقل اًمراسمع :أهنا شمُػعؾ ًمسبب مـ إؾمبابٕ :ن اًمـ ّ
ًمسبب مـ إؾمباب ,يمؼدومف مـ ؾمػر ،وومتحف مؽة ،وزيارشمف ًمؼقم ,يمام ذم
طمديث قمتبان ﭬ اعمتػؼ قمؾقف( ،)4وإشمقاكف مسجد ىمباء ،وكحق ذًمؽ،
واظمتاره اسمـ اًمؼقؿ .$
وإفمفر -واهلل أقمؾؿ :-أن صالة اًمضحك ُؾمـة مطؾ ًؼا ،وهق ىمقل
أيمثر أهؾ اًمعؾؿ  ,ôواظمتاره ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم(.)5
( )1رواه اًمبخاري (.)1177

( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)1175
( )1اكظر :جمؿقع اًمػتاوى (.)284/22
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)840ومسؾؿ سمرىمؿ (.)33
( )3اكظر :اعمؿتع (.)83/4
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ّ
ويدل قمؾقف:
أ -طمديث أيب هريرة ﭬ ىمالَ « :أوص ِاين َظمؾِ ِقكم ﷺ سمِ َث َال ٍ
ث :صـقا ِم
ْ َ
وأجضا
اًمض َحكَ ,و َأ ْن ُأوشمِ َر َىم ْب َؾ َأ ْن َأنَا َم»ً ,
َصم َال َصم ِة َأجا ٍم ِم ْـ يم هُؾ َؿم ْف ٍرَ ,و َر ْيم َعت َْل ُّ
بل ﷺ أبا اًمدرداء ﭬ يمام قمـد مسؾؿ( ,)1وأوصـك هبا أبا ذر
أوصـك هبا اًمـ ُّ
ﭬ يمام ذم ؾمــ اًمـ َسائل(.)2
بل ﷺ أنف ىمالُ « :ي ْصبِ ُح َقم َغم يم هُؾ
ب -طمديث َأيب ذر ﭬ قمـ اًمـ ه
ِ
ؾم َ ِ
قح ٍة َصدَ َىم ٌةَ ,ويم ُُّؾ َحتْ ِؿقدَ ٍة َصدَ َىم ٌةَ ,ويم ُُّؾ
ال َمك م ْـ َأ َطمديم ُْؿ َصدَ َىم ٌةَ ,ومؽ ُُّؾ شم َْسبِ َ
ُ
هتؾِق َؾ ٍة صدَ َىم ٌة ,ويم ُُّؾ َشمؽْبِػمةٍ صدَ َىم ٌة ,و َأمر سمِا ْ َعمعر ِ
وف َصدَ َىم ٌةَ ,و َهن ْ ٌل َقم ِـ ا ْعمُـْؽ َِر
َ َ
َ
َ
َ ٌْ ُْ
َْ
صدَ َىم ٌة ,و ُجي ِزىءِ ،مـ ذًم ِ َؽ ،ر ْيمعت ِ
اًمض َحك»(.)3
َان َي ْر َيم ُع ُف َام ِم َـ ُّ
َ َ
َ َ ُ ْ
َ
(واًمس َالمك) :هل اًمعظام اعمـػصؾ سمعضفا قمـ سمعض.
ُّ
وضماء ذم صحقح مسؾؿ مـ طمديث قمائشة ڤ سمقان أن يمؾ إكسان
ظمؾؼ قمغم صمالصمامئة وؾمتلم مػصؾ ,وأن مـ ضماء هبذا اًمعدد مـ اًمصدىمات
ٍ
كػسف قمـ كار ضمفـؿ ,قمـ قمائشة ڤ
ومنكف يؿشـل يقمئذ وىمد زطمزح َ
ىماًمت :إن رؾمقل اّلل ﷺ ىمال« :إِكف ُظمؾِ َؼ يم ُُّؾ إِكْس ٍ
ان ِم ْـ َسمـِل آ َد َم َقم َغم ِؾمتهلمَ
ُ
ّ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل،
اّللَ ،وؾمب َح ّ َ
اّللَ ،و َهؾ َؾ ّ َ
اّللَ ،و َمحدَ ّ َ
َؼم ّ َ
َو َصمالَصم ِامئَة َم ْػص ٍؾَ .وم َؿ ْـ يم َ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)722
( )4رواه اًمـسائل ذم اًمســ اًمؽؼمى سمرىمؿ ( ,)2712وصححف إًمباين (اًمصحقحة .)2166
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)720
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اّللَ ،و َقم َز َل َطم َج ًرا َقم ْـ َـم ِر ِيؼ اًمـ ِ
اسَ ،أ ْو َؿم ْق َيم ًة َأ ْو َقم ْظ ًام َقم ْـ َـم ِر ِيؼ
َو ْ
اؾم َت ْغ َػ َر ّ َ
ِ
ٍ
اًمـ ِ
اًمستهلمَ َواًمثالَصمِ ِامئ َِة
اسَ ،و َأ َم َر سمِ َؿ ْع ُروفَ ،أ ْو َهنَك َقم ْـ ُمـْؽ ٍَر ،قمَدَ َد شم ْؾ َؽ ه
ال َمكَ ,وم ِنك ُف َي ْؿشـل َي ْق َمئِ ٍذ َو َىمدْ َز ْطم َز َح َك ْػ َس ُف َقم ِـ اًمـ ِ
اًمس َ
ار»(.)1
ُّ
 -وقتها:

اًمضحك مـ :ارشمػاع اًمشؿس ىمدر رمح -أي سمعد
يبدأ :وىمت صالة ُّ
ظمروج وىمت اًمـفل.
ويـتفل :ىمبقؾ اًمزوال -أي ىمبؾ دظمقل وىمت اًمظفر سمعشـر دىمائؼ
شمؼري ًبا.-
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمؿرو سمـ قمبسة ﭬَ « :ص هؾ َص َ
اًمص ْبحِ ُ ,صمؿ
ال َة ُّ
لم َشم ْط ُؾ َع اًمش ْؿ ُس طمتك شم َْرشم َِػعُِ ,...صمؿ َص هؾَ ,وم ِنن اًمص َ
ال َة
َأ ْىمصـر َقم ِـ اًمصال َِة ِطم ْ َ
ِ
اًمر ْمحِ ُ ,صمؿ َأ ْىمصـر َقم ِـ اًمصال َِة ,ومنكف
قرةٌ ,طمتك َي ْستَؼؾ اًم هظؾ سمِ ُّ
َم ْش ُفق َد ٌة َحم ُْض َ
ِطمقـَئِ ٍذ شم ُْس َج ُر َضم َفـ ُؿ.)2(»...
 -وأفضل وقتها:

مض اًمػصال.
ذم آظمر وىمتفا ,وذًمؽ طملم شم َْر ُ
ّ
بل ﷺ ىمالَ « :ص َ
ال ُة
ويدل قمؾقف :طمديث زيد سمـ أرىمؿ ﭬ أن اًمـ ّ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1007
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)832
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مض ا ًْم ِػ َص ُال»(.)1
إَواسمِلمَ ِطملمَ شم َْر ُ
مض :أي يشتد قمؾقفا طمر اًمشؿس,
ىمال اًمشـقخ اسمـ سماز« :$معـك شم َْر ُ

ِ
واًمػ َصال :هل أوٓد اإلسمؾ ,وهل مـ اًمصؾقات اًمتل ومعؾفا آظمر اًمقىمت
أومضؾ»(.)2
مض :أي شمؼقم مـ ِؿمدة
وىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$ومعـك شم َْر ُ
طمر اًمرمضاء ،وهذا يؽقن ىمبقؾ اًمزوال سمـحق قمشـر دىمائؼ»(.)3
ه
 -فضلها:

بل ﷺ ًمبعض اًمصحاسمة ,يمـ :أيب هريرة ,وأيب اًمدرداء,
 -1أهنا وصـقة اًمـ ّ

بل ﷺ إذا أوصـك أطمدً ا سمشـلء ومفل وصـقة
وأيب ذر ﭫ يمام ؾمبؼ ,واًمـ ّ

جلؿقع إمة ,يمام أن أمره ًمشـلء ,وهنقف قمـ ؿمـلء ,هق مقضم ٌف جلؿقع إمة,
طمتك يليت دًمقؾ ّ
يدل قمغم اخلصقصـقة ,وٓ دًمقؾ هـا ومفل وصـقة جلؿقع
إمة -واهلل أقمؾؿ.-
 -4أهنا شمعدل صمالصمامئة وؾمتلم صدىمة ,يمام ذم طمديث أيب ذر ﭬ

اًمساسمؼ قمـد مسؾؿ.

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)748
( )4ومتاوى إؾمالمقة (.)515/1
( )1اعمؿتع (.)88/4
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 -1أهنا قمالمة قمغم أن اًمعبد أواب -أي رضماع إمم رسمفٓ ,-ؾمـقام إذا

صالها ذم وىمتفا اًمػاضؾ ,وهق آظمر اًمقىمت ,يمام ذم طمديث زيد سمـ أرىمؿ
ﭬ اًمساسمؼ قمـد مسؾؿ.
 -2أهنا صالة حمضقرة ,مشفقدة ,شمشفدها اعمالئؽة ڠ يمام ذم

طمديث قمؿرو سمـ قمبسة ﭬ اًمساسمؼ قمـد مسؾؿ.

ىمال اًمـقوي  :$ىمقًمف ﷺَ « :وم ِنن اًمص َ
قر ٌة» -أي
ال َة َم ْش ُفق َد ٌة َحم ُْض َ
حتضـرها اعمالئؽة ومفل أىمرب إمم اًمؼبقل ,-وطمصقل اًمرمحة(.)1
 -عدد ركعاتها:

ُّ
أىمؾ صالة اًمضحك :ريمعتان :حلديث أيب هريرة ﭬ ذم اًمصحقحلم:
«أوص ِ ِ
اًمضحك»(.)2
وريمعت َِل ُّ
اين َظمؾ ْق ِ ْكم سمِ َثالث -وذيمر مـفاَ -
ْ َ ْ
 وأما أيمثر صالة اًمضحك وماًمصحقح :أنف ٓ طمد ٕيمثرها ,ظمال ًوما عمـطمدها سمثامن ريمعات ,ومؾف أن يزيد قمغم صمامن إمم ما يػتح اهلل شمعامم سمف قمؾقف:
قل ِ
حلديث قمائشة ڤ ،ىماًمت« :يم َ
ًمض َحك َأ ْر َسم َ ًعا,
اّلل ﷺ ُي َص هكم ا ُّ
َان َر ُؾم ُ ّ
اّلل»(.)3
َو َي ِزيدُ َما َؿما َء ّ ُ

( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ ,طمديث ( ,)832سماب إؾمالم قمؿرو سمـ قمبسة ﭬ.
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1981ومسؾؿ سمرىمؿ (.)721
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)719
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ساتؼًأ :قد انظٓش
ف ّٛػِذَّج أيـٕس:

َّ
ألامس ألاول :صالة ُسىت الظهس اللبليت ,والبعدًت.
اًمســ اًمرواشمب ,أنف ُيشـرع ىمبؾ اًمظفر أرسمع
وشمؼدم قمـد اًمؽالم قمغم ُّ
ريمعات ,وسمعدها ريمعتلم ,يمام دل قمغم ذًمؽ طمديث قمائشة ,وأم طمبقبة,
واسمـ قمؿر -رضـل اهلل قمـفؿ أمجعلم.-
وضماء ذم ؾمــ أيب داود ,واًمؽممذي ,واًمـ َسائل ,واسمـ ماضمف ,وذم مسـد
اإلمام أمحد طمديث أم طمبقبة ڤ ىماًمت :ؾمؿعت اًمـبل ﷺ يؼقلَ « :م ْـ
ٍ
ريمعات َىم ْب َؾ اًم ُّظ ْف ِر َو َأ ْرسم ًعا َسم ْعدَ هاَ ,طمر َم اهلل َقم َؾ ْق ِف اًمـ َار»(.)1
َصغم َأ ْر َسم َع
واحلديث مـ رواية مؽحقل قمـ قمـبسة ,واحلديث ضعقػٕ :ن ومقف
اكؼطا ًقما سملم مؽحقل وقمـبسة ,يمام ىمال أبق ُزرقمة ,واًمـ َسائل ,واعمـذري(,)2
وأقمؾف اسمـ اًمؼطان ,ومـ أهؾ اًمعؾؿ مـ صححف ,واعمحػقظ قمـ أم طمبقبة
اًمسـَـ اًمرواشمب يمام قمـد مسؾؿ ,أهنا ؾمؿعت
ڤ اصمـتا قمشـرة ريمعة ,وهل ُّ
( )1رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)1269واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)428واًمـسائل سمرىمؿ ( ,)1813واسمـ
ماضمف سمرىمؿ ( ,)1160وأمحد سمرىمؿ (.)27403
( )4اًمؽمهمقب واًمؽمهقب (.)451/1
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رؾمقل اهلل ﷺ يؼقلَ « :م ْـ َصغم ا ْصمـَت َْل َقمشـر َة َر ْيم َع ًة ِذم َي ْق ٍم َو ًَمقْ َؾ ٍة ُسمـ ِ َل ًَم ُف ِهبِـ
سمق ٌت ِذم ْ ِ
اًمسـَـ اًمرواشمب.
َْ
اجلَـة»( .)1وىمد ؾمبؼ احلديث قمـ ُّ
ُّ َ
السىت جطىٍل السكعت ألاولى من صالة الظهس.
ألامس الثاوي :من
ِ
َت َص َ
ال ُة اًم ُّظ ْف ِر ُشم َؼا ُم،
حلديث أيب ؾمعقد
اخلدري ﭬ ىمالًَ « :م َؼدْ يمَاك ْ
ِ
ِ
اضم َت ُف ُصمؿ َيت ََقض ُلُ ،صمؿ َي ْل ِيت َو َر ُؾم ُ
قل
ب إِ َمم ا ًْم َبؼقعَِ ،وم َق ْؼضـل َطم َ
ب اًمذاه ُ
َوم َق ْذ َه ُ
اّلل ِﷺ ذم اًمر ْيم َع ِة إُ َ
وممِ ،مما ُي َط هق ُهلَا»(.)2
ّ
يطقل اًمريمعة إومم مـ اًمظفر ,ويمذًمؽ
اًمسـة ًمإلمام أن ه
وقمؾقف ومنن مـ ُّ
اًمســ اعمـدصمرة ,كسلل اهلل
مـ صغم مـػر ًدا ,ويمذًمؽ اعمرأة ذم سمقتفا ,وهذه مـ ُّ
اًمسـة قمغم اًمقضمف إيمؿؾ ,واحلرص قمؾقفا.
شمعامم شمطبقؼ ُّ
ألامس الثالث :الليلىلت.
سمآشمػاق أن اًمؼقؾقًمة هل :اًمـقم وآؾمؽماطمة كصػ اًمـفار.
وًمؽـ اخلالف أجـ شمؽقن مـ كصػ اًمـفار؟
قمغم ىمقًملم:
ىمقؾ :ىمبؾ اًمزوال .وىمقؾ :سمعد اًمزوال.

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)728
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)454
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وإفمفر -واهلل أقمؾؿ :-أن إمر ومقف واؾمع ,وأن ما ىمبؾ وسمعد اًمزوال
يدظمؾ ذم اًمؼقؾقًمة.
ِ
اًمسـة ومعؾفا؟
واظمتُؾػ هؾ مـ ُّ
اًمسـة ,سمؾ هل ممّا
قمغم ىمقًملم ,وإفمفر-واهلل أقمؾؿ :-أهنا ًمقست مـ ُّ
يماكقا يػعؾقهنا قمادة :وحلاضمتفؿ اًمراطمة كصػ اًمـفارٓ ,ؾمـقام إذا قمؾؿـا
أهنؿ يبدأون أقمامهلؿ مـ أول اًمـفار ,ومقحتاضمقن ًمؾؼقؾقًمة وؾمطف ,وًمذا
شمبلم أهنؿ يماكقا يؼقؾقنً ,مؽـ إمر سماًمؼقؾقًمة
ضماءت اًمـُّصقص اًمتل ه
يصح مـفا ؿمـلء ,وإكام اًمؼقؾقًمة مـ إؿمـقاء
إطماديث ومقف ضعقػةٓ ,
ّ
بل ﷺ إمم وىمتـا احلاضـر ,ومـ أراد اًمـقم ذم
اعمتعارف قمؾقفا مـذ قمفد اًمـ ّ
اًمـفار ,وملومضؾ وىمت وأنػعف هق :وىمت اًمؼقؾقًمة.
ىمال اسمـ طمجر « :$وأظمرج اسمـ ماضمف ,واسمـ ظمزيؿة ,مـ طمديث
اسمـ قمباس ﭭ رومعف :اؾمتعقـقا قمغم صـقام اًمـفار سماًمسحقر ،وقمغم ىمقام
اًمؾقؾ سماًمؼقؾقًمة» ,وذم ؾمـده زمعة سمـ صاًمح وومقف ضعػ ،وىمد شمؼدم ؿمـرح
طمديث ؾمفؾ ﭬ اعمذيمقر ذم اًمباب ذم أواظمر يمتاب اجلؿعة ،وومقف إؿمارة
إمم أهنؿ يماكت قمادهتؿ ذًمؽ ذم يمؾ يقم ،وورود إمر هبا ذم احلديث اًمذي
أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط ,مـ طمديث أنس ﭬ رومعف ,ىمال« :ىمِق ُؾقا َوم ِنن
اًمشـقاـمِلم َٓ شم َِؼقؾ» ,وذم ؾمـده (يمثػم سمـ مروان) وهق مؽموك ،وأظمرج
ؾمػقان سمـ قمققـة ذم ضمامعف مـ طمديث ظمقات سمـ ضمبػم ﭬ مقىمق ًوما ,ىمال:
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«كَقم َأول اًمـفار َظمرق ،و َأوؾمطف َظم ْؾؼ ،و ِ
آظمره ُمحْؼ ,وؾمـده صحقح»(,)1
َ
َ
ْ
َ ْ َ
ْ
واخلرق :اجلفؾ :وذًمؽ ٕن اًمؼميمة ذم أول اًمـفار ,ومـ كام ومقف ومؼد أضاع
سمريمتف ,وهذا مـ ضمفؾف.
ألامس السابعُّ ٌُ :
سن عىد ِص َّدة الحس جأخير صالة الظهس حتى ًىكسـس الحس.
ّ
اؿمتَد ْ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب هريرة ﭬ مرومق ًقما « :إِ َذا ْ
احلَ ُّر َأبْ ِر ُدوا
سمِاًمصال َِةَ ,وم ِنن ِؿمد َة ْ
احلَ هر ِم ْـ َومقْحِ َضم َفـ َؿ(.)3(»)2
ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$أما ما يمان اًمـاس يػعؾقكف مـ ىمبؾ،
طمقث يص ُّؾقن سمعد زوال اًمشؿس سمـحق كصػ ؾماقمة أو ؾماقمة ،صمؿ يؼقًمقن:
احلر يؽقن أؿمد
هذا إسمراد ،ومؾقس هذا إسمرا ًدا! هذا إطمرارٕ :نف معروف أن ّ
ما يؽقن سمعد اًمزوال سمـحق ؾماقمة ,ومنذا ىمدركا ً
مثال أن اًمشؿس ذم أجام

اًمصـقػ شمزول قمغم اًمساقمة اًمثاكقة قمشـرة ،وأن اًمعصـر قمغم اًمساقمة اًمراسمعة
واًمـهصػ شمؼري ًبا ،ومقؽقن اإلسمراد إمم اًمساقمة اًمراسمعة شمؼري ًبا»(.)4
يصكم ذم مجاقمة ,وعمـ ه
واإلسمراد قمام عمـ ه
يصكم وطمده قمغم اًمصحقح,
أجضاً :معؿقم طمديث أيب هريرة ﭬ,
وقمؾقف ُيس ُّـ اإلسمراد ًمؾؿرأة ذم سمقتفا ً
وهق اظمتقار ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم .$
ِ
اًمؼائؾة سمعدَ اجلؿعة (.)70/11
( )1اًمػتح ,طمديث ( ,)6279سماب
( )4ومقح ضمفـؿ :هق همؾقاهنا ،واكتشار هلبفا ,ووهجفا.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)534, 533ومسؾؿ سمرىمؿ (.)615
( )2اعمؿتع (.)104/2
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خايضًأ :قد انؼصـش
هل ٌُ َس ُّن كبل العصـس صـيء من الىىافل؟
اًمسـَـ اًمرواشمب وسمقاهنا ,وًمقس ىمبؾ اًمعصـر مـفا
شمؼدم اًمؽالم قمغم ُّ
ؿمـلء ,وورد قمـد أمحد ,وأيب داود ,واًمؽممذي ,مـ طمديث اسمـ قمؿر ﭬ
ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :ر ِطم َؿ اهلل ا ْم َ ًرا َصغم َىم ْب َؾ ا ًْم َعصـر َأ ْر َسم ًعا»(.)1
وهذا احلديث مروي مـ ـمرق قمـ أيب داود اًمطقاًمسـل ،قمـ حمؿد سمـ
إسمراهقؿ سمـ مسؾؿ ،قمـ ضمده ه مسؾؿ سمـ مفران قمـ اسمـ قمؿر سمف ،واحلديث
مداره قمغم (حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ مسؾؿ سمـ مفران سمـ اعمثـك) وهق متؽؾؿ ومقف.
ىمال اًمذهبل  $ذم اعمقزان« :ىمال اًمػالس :يروي قمـف أبق داود
اًمطقاًمسـل مـايمػم» ,وىمال قمـف أبق ُزرقمة ٍ « :$
واه  ,وًمقـف اسمـ مفدي»(.)2
ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$وىمد اظمتؾػ ذم هذا احلديث ،ومصححف اسمـ
طمبان ،وقمؾؾف همػمه ,وىمال اسمـ أيب طماشمؿ :ؾمؿعت أيب يؼقل :ؾملخت أبا
اًمقًمقد اًمطقاًمسـل ،قمـ طمديث حمؿد سمـ مسؾؿ سمـ اعمثـك ،قمـ أبقف قمـ اسمـ
بل ﷺَ « :ر ِطم َؿ اهلل ا ْم َ ًرا َصغم َىم ْب َؾ ا ًْم َعصـر َأ ْر َسم ًعا» ,ومؼال:
قمؿر ﭭ ،قمـ اًمـ ه
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)5980وأبق داود سمرىمؿ ( ,)1271واًمؽممذي سمرىمؿ (.)430
( )4اعمقزان ( .) 26/4
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«دع ذا» ,ومؼؾت :إن أبا داود ىمد رواه ,ومؼال :ىمال أبق اًمقًمقد :يمان اسمـ قمؿر
بل ﷺ قمشـر ريمعات ،ذم اًمققم واًمؾقؾة» ,ومؾق
ﭭ يؼقل« :طمػظت قمـ اًمـ ه
يمان هذا ًم َعده ،ىمال أيب :يمان يؼقل« :طمػظت صمـتل قمشـرة ريمعة»(.)1
ىمال ؿمـقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة « :$وأما ىمبؾ اًمعصـر ،ومؾؿ يؼؾ أطمد
بل ﷺ يمان ُي ه
صكم ىمبؾ اًمعصـر ,إٓ ومقف ضعػ ،سمؾ ظمطل»(.)2
أن اًمـ ّ
وقمؾقف وماًمصقاب -واهلل أقمؾؿ :-أنف ٓ ُي َس ُّـ ُؾمـة مؼقدة ىمبؾ اًمعصـر,
وإكام يبؼك إمر مطؾ ًؼا ومؿـ ؿماء أن ُي ه
صكم ريمعتلم ,أو أيمثر مـ ذًمؽ مـ
ىمبقؾ اًمتطقع اعمطؾؼ ,يمام ه
يصكم ذم همػمها مـ إوىمات ؾمقى أوىمات اًمـفل
ومؾف ذًمؽ ,وأما ؿمـلء مؼقد ىمبؾ اًمعصـر ومال.

أذكاز الصباح املساء
متك يبتدئ وىمت أذيمار اًمصباح ,واعمساء؟

وكت أذكاز َّ
الصباح:
يبدأ مـ ـمؾقع اًمػجر اًمصادق اًمذي هق وىمت صالة اًمػجر ,ومنذا أذن
اعمم هذن ًمصالة اًمػجر اسمتدأ طمقـئذ وىمت أذيمار اًمصباح ,وهذا ىمقل قمامة
اًمعؾامء .ô
( )1زاد اعمعاد (.)301/1
( )4اًمػتاوى (.)125/23
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وهـاك ىمقل آظمر :أن اسمتداءها يؽقن مـ كصػ اًمؾقؾ إظمػم.
واًمصقاب :ىمقل قمامة أهؾ اًمعؾؿ وهق ـمؾقع اًمػجر ,وؾمـقليت ما ّ
يدل
قمغم ذًمؽ ذم يمالم اسمـ اًمؼ هقؿ .$
ووىمت أذيمار اًمصباح واعمساء ,اسمتدا ًء واكتفا ًء ,مما اظمتؾػ ومقف أهؾ
كص خمصقص ذم حتديد وىمتفا ,وماظمتؾػ أهؾ
اًمعؾؿ ٕ :ôنف مل َي ِرد ّ
اًمعؾؿ :متك يـتفل وىمت أذيمار اًمصباح؟
ومؼقؾ :سمطؾقع اًمشؿس ,واظمتاره ؿمـقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة ذم اًمؽَؾِؿ
اًمط هقب ,وشمؾؿقذه اسمـ اًمؼقؿ ذم اًمقاسمؾ اًمصـقب ↓.
وىمقؾ :سمغروب اًمشؿس  ,واظمتاره اسمـ اجلزري و اًمشقيماين ↓(.)1
وإفمفر -واهلل أقمؾؿ :-اًمؼقل إول ,وأنف يـتفل وىمتفا سمطؾقع
اًمشؿس ,وًمؽـ ٓ سملس أن يؼقهلا سمعد ـمؾقع اًمشؿسٓ ,ؾمـقام إن يمان
صباطما ,وٕنف ُُي هصؾ
شمريمفا ًمعذر :وٕن ما سمعد ـمؾقع اًمشؿس ُيسؿك
ً
سمذًمؽ ومضـقؾة اًمذيمر ,وسمريمتف ,وهذا أومضؾ مـ شمريمفا ,وهمػؾتف سمؼقة يقمف.

وكت أذكاز املساء:
اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ  ôذم اسمتداء وىمت أذيمار اعمساء ,واكتفائف:

( )1اكظر :حتػة اًمذايمريـ ًمؾشقيماين (.)95/1
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ومؼقؾ :مـ زوال اًمشؿس إمم همروب اًمشؿس وأول اًمؾقؾ ,وسمف أومتت
اًمؾجـة اًمدائؿة(.)1
وىمقؾ :سمعد اًمعصـر إمم همروب اًمشؿس ,واظمتاره اسمـ شمقؿقة ,واسمـ
اًمؼقؿ ,وهق فماهر يمالم اًمـقوي ذم يمتاسمف إذيمار(.)2
وىمقؾ :سمعد همروب اًمشؿس ويـتفل سمطؾقع اًمػجر قمغم ىمقل سمعضفؿ,
يماسمـ اجلزري  ,واًمشقيماين(.)3
وىمقؾ :إمم صمؾث اًمؾقؾ.
وىمقؾ :إمم كصػ اًمؾقؾ ,واظمتاره صاطمب اًمؼامقس اعمحقط ,ومـفؿ
مـ مل ُيده د وىمت اكتفاء -رطمؿ اهلل اجلؿقع.-
وإفمفر-واهلل أقمؾؿ :-أنف يبدأ سمعد اًمعصـر إمم همروب اًمشؿس,
ويؼال ومقف يمام ىمقؾ ذم وىمت أذيمار اًمصباح ,مـ أنف ٓ يؿـع ىمقهلا سمعد
همروب اًمشؿسٓ ,ؾمـقام إن يمان شمريمفا ًمعذر ,وٕن ما سمعد همروب اًمشؿس
ُيصؾ سمذًمؽ ومضـقؾة اًمذيمر ,وسمريمتف ,وهذا أومضؾ مـ
ُيسؿك مسا ًء ,وٕنف ه
شمريمفا ,وهمػؾتف سمؼقة يقمف.
( )1اكظر« :ومتاوى اًمؾجـة اًمدائؿة» (.)178/24
( )4اكظر :إذيمار (.)87
( )1اكظر :حتػة اًمذايمريـ (.)95/1
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ِ
مها َما َسم ْلم
ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$اًم َػ ْصؾ إول :ذم ذيمْر َـمرذم اًمـفارَ ،و ُ َ
اًمصبح وـمؾقع اًمشؿس ،وما سملم اًمعصـر واًمغروب ,ىمال ▐( :ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) ,وإصـقؾ ىمال
اجلقهري :هق اًمقىمت سمعد اًمعصـر إمم اعمغرب ,...وىمال شمعامم( :ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) ،وماإلسمؽار أول اًمـفار ،واًمعشـل ِ
آظمره,
َ
وىمال شمعامم( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) ،وهذا
شمػسـػم ما ضماء ذم إطماديث ،مـ َىمال يمذا ويمذا ِطملم يصبِح ِ
وطملم ُي ْؿسـل:
ُ ْ
َ
َ
أن ا ْعم ُ َراد سمِف ىمبؾ ُـمؾقع اًمشؿس ,وىمبؾ همروهبا ،وأن ّ
حمؾ هذه إذيمار سمعد
اًمصبح ,وسمعد اًمعصـر»(.)1

وؾمئؾ ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$ما هق وىمت أذيمار اعمساء؟ وما هق
ُ

اًمقىمت إومضؾ هلا؟ وهؾ شمؼضـك قمـد كسـقاهنـا؟».

اجلقاب :احلؿد هلل ,اعمساء واؾمع مـ سمعد صالة اًمعصـر إمم صالة
اًمعشاء يمؾفا ُيسؿك( :مساء) ,وؾمقاء ىمال ه
اًمذيمْر ذم إول ,أو ذم أظمر ,إٓ
ما ورد َتصـقصف سماًمؾقؾ ,مثؾ :آية اًمؽرؾمـل مـ ىمرأها ذم ًمقؾف ,وماًمذي يؽقن
مؼقدً ا سماًمؾقؾ يؼال سماًمؾقؾ ,واًمذي يؽقن مؼقدً ا سماًمـفار يؼال سماًمـفار ,وأما
ىمضاؤها إذا كسـقت وملرضمق أن يؽقن ملضمقرا قمؾقف(.)2
( )1اًمقاسمؾ اًمصـقب ص (  ,) 186واكظر :كحق يمالم اسمـ اًمؼقؿ يمال َم ؿمـقخف اسمـ شمقؿقة ذم
اًمؽؾؿ اًمطقب.
( )4ومتاوى اًمشـقخ اسمـ قمثقؿلم عمجؾة اًمدقمقة اًمعدد (1421/2/7( )174ـه) ص (,)36
أجضا ؿمـرطمف ًمرياض اًمصاحللم (  )1533/2سماب اًمذيمر قمـد اًمصباح واعمساء.
واكظرً :
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صادصًأ :قد انًغشب
فٛـّ ػِذَّج أيٕس:

ُّ َّ َ ّ
ف ّ
الصبيان أول املغسب.
ألامس ألاول :من السىت ك
ِ
ُّ َّ
السىت ئغالق ألابىاب أول املغسب ,وذكس اسم
ألامس الثاوي :من
هللا حعالى.
ِ
يمػ
وذم ومعؾ هذيـ إدسملم طمػظ مـ اًمشـقاـملم
واجل ّـ ,ومػل ه
اًمصبقان أول ؾماقمة مـ اعمغرب طمػظ هلؿ مـ اًمشـقاـملم اًمتل شمـتشـر ذًمؽ
اًمقىمت ,ويمذا ذم إهمالق اًمباب هذه اًمساقمة وذيمر اؾمؿ اهلل شمعامم قمـد
إهمالىمف ,ويمؿ مـ صبل وسمقت َتؽـت اًمشـقاـملم مـف ذم هذا اًمقىمت وأهؾف
ٓ يشعرون ,ومام أقمظؿ رقماية اإلؾمالم ًمصبقاكـا ,وًمبققشمـا!
ُ
ّ
رؾمقل اهلل ﷺ:
ويدل قمؾقف :طمديث ضماسمر سمـ قمبد اهلل ﭭ ىمال :ىمال
َان ُضمـ ُْح اًمؾقْ ِؾ َ -أ ْو َأ ْمسـقت ُْؿَ -وم ُؽ ُّػقا ِص ْبقَا َكؽ ُْؿَ ،ومنن اًمشـق َط َ
«إِ َذا يم َ
ان َيـْ َتشـر
ِ
ِ ٍِ
ِ
ابَ ،وا ْذيم ُُروا
ب َؾما َقم ٌة م َـ اًمؾقْ ِؾ َوم َخ ُّؾ ُ
قه ْؿَ ،و َأ ْهمؾ ُؼقا إَبْ َق َ
طمقـَئذَ ,وم ِن َذا َذ َه َ
اّللَِ ،ومنن اًمشـق َط َ
ان َٓ َي ْػت َُح َسم ًاسما ُم ْغ َؾ ًؼا»( ,)1وضمـح اًمؾقؾ هق :إىمباًمف سمعد
اؾم َؿ ّ
ْ
همروب اًمشؿس.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3304ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2012
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َهماسم ِ
ت
َ
َهماسمتِ
َ

وذم رواية عمسؾؿ َٓ« :شم ُْر ِؾم ُؾقا َوم َقا ؿمـقؽ ُْؿَ ,و ِص ْبقَا َكؽ ُْؿ إِ َذا
اًمشؿس ,طمتك شمَذهب َومحؿ ُة ا ًْم ِع َش ِ
اءَ ,وم ِنن اًمشـقاـمِلمَ َشمـْ َب ِع ُ
ث إِ َذا
ْ ُ َ
َ َ ْ َ
اًمشؿس طمتك شم َْذهب َومحؿ ُة ا ًْم ِع َش ِ
اء»(.)1
ْ ُ َ
َ َ ْ َ
ىمال اًمـقوي َ « :$وم ُؽ ُّػقا ِص ْب َقا َكؽ ُْؿ» أي امـعقهؿ مـ اخلروج ذًمؽ
اًمقىمت.
ىمقًمف ﷺَ « :ومنن اًمشـق َط َ
ان َيـْ َتشـر» أي ضمـس اًمشـقطان ,ومعـاه :أنف
ٍ
طمقـئذ -
ُخياف قمغم اًمصبقان ذًمؽ اًمقىمت مـ إيذاء اًمشـقاـملمً :مؽثرهتؿ
واهلل أقمؾؿ.-
ىمقًمف ﷺ َٓ« :شمُر ِؾم ُؾقا َومقا ؿمـقؽُؿ و ِصبقا َكؽُؿ إِ َذا َهماسم ِ
ت اًمش ْؿ ُس َطمتك
َ
ْ َ َْ ْ
ْ
َ
شمَذهب َومحؿ ُة ا ًْم ِع َش ِ
ِ
اءَ ,وم ِنن اًمشـقاـمِلمَ َشمـْ َب ِع ُ
ب
ث إِ َذا َهما َسمت اًمش ْؿ ُس َطمتك شم َْذ َه َ
َ َ ْ َ
َومحؿ ُة ا ًْم ِع َش ِ
اء».
ْ َ
ىمال أهؾ اًمؾغة( :اًمػقا ؿمـل) :يمؾ مـتشـر مـ احال ,يمـ :اإلسمؾ ,واًمغـؿ,
وؾمائر اًمبفائؿ ,وهمػمها وهل مجع (وماؿمـقة)ٕ :هنا شمػشقا –أي شمـتشـر ذم
إرض.-
و(ومحؿة اًمعشاء) :فمؾؿتفا ,وؾمقادها ,وومسـرها سمعضفؿ هـا :سمنىمباًمف,
وأول فمالمف ،ويمذا ذيمره صاطمب هناية اًمغريب ,ىمال :ويؼالً :مؾظؾؿة اًمتل
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2013

134

املنح العلية يف بيان السنن اليومية

سملم صاليت اعمغرب واًمعشاء (اًمػحؿة) ،وًمؾتل سملم اًمعشاء واًمػجر
(اًمعسعسة)»(.)1
وسمعدما شمذهب ُمدة مـ دظمقل اًمؾقؾ ٓ سملس سمنـمالق اًمصبقانٕ :ن
اًمقىمت اًمذي شمـتشـر ومقف اًمشـقاـملم ىمد ذهب ,وىمد ُيػفؿ مـ هذا -واهلل
أقمؾؿ -أن اًمشـقاـملم سمعد هذه اعمُدة وضمدت ملوى هلا.
واحلؽؿة مـ اكتشار اًمشـقاـملم ذم هذا اًمقىمت دون اًمـفار ,يمام ذيمر اسمـ
طمجر ٕ« :$ن طمريمتفؿ ذم اًمؾقؾ أمؽـ مـفا هلؿ ذم اًمـفارٕ :ن اًمظالم
أمجع ًمؾؼقى اًمشـقطاكقة مـ همػمه ،ويمذًمؽ يمؾ ؾمقاد»(.)2
ىمال اإلمام اسمـ قمبد اًمؼم  :$وذم هذا احلديث إمر سمغؾؼ إبقاب
مـ اًمبققت ذم اًمؾقؾ ،وشمؾؽ ُؾمـة ملمقر هبا ,رومؼا سماًمـاسً :مشـقاـملم اإلكس
واجلـ ،وأما ىمقًمفَ « :وم ِنن اًمشـق َط َ
ُي ُّؾ ِويمَا ًء» ومذًمؽ
ان َٓ َي ْػت َُح َسم ًاسما َهم َؾ ًؼاَ ,وَٓ َ ُ
إقمالم مـف ,وإظمبار قمـ كِ َعؿ اهلل  ۵قمغم قمباده مـ اإلكس ،إذ مل ُي ْع َط ىمقة
قمغم ومتح سماب ,وٓ طمؾ ِويمَاء ,وٓ يمشػ إكاء ،وأنف ىمد ُطم ِرم هذه إؿمـقاء،
وإن يمان ىمد أقمطل ما هق أيمثر مـفا مـ اًمتخؾؾ ,واًمقًمقج طمقث ٓ يؾج
اإلكس»(.)3
( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ ,طمديث ( ,)2012سماب إمر سمتغطقة اإلكاء وإيؽاء اًمسؼاء.)...
ِ
( )4ومتح اًمباري ,طمديث ( ,)3280سماب ِ
وضمـقده.
إسمؾقس
صػة
َ
( )1آؾمتذيمار (.)363/8
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وىمال اخلطقب اًمشـرسمقـل اًمشاومعل « :$و ُي َس ّـ إذا ضم ّـ اًمؾقؾ شمغطقة
اإلكاء وًمق سمعرض قمقد ،وإيؽاء اًمسؼاء ،وإهمالق إبقاب مسؿ ًقا اهلل شمعامم
ويمػ اًمصبقان ,واحاؿمـقة أول ؾماقمة مـ اًمؾقؾ ،وإـمػاء
ذم اًمثالصمة،
ّ
اعمصباح ًمؾـقم»(.)1
ويمػ اًمصبقان ,وإهمالق إبقاب أول اعمغرب إكام هق مـ سماب
ه
آؾمتحباب(.)2

ألامس الثالث :صالة زكعخين كبل املغسب.
اّلل سمـ ُم َغػؾ اعمُزين ﭬ ِ
بل ﷺ ىمالَ « :ص ُّؾقا َىم ْب َؾ
حلديث قمبد ّ
قمـ اًمـ ه
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َص َالةِ ا ْ َعم ْغ ِر ِ
اس
ب»َ - ,ىم َال ذم اًمثاًم َثةَ « :عم ْـ َؿما َء» ,يم ََراهقَ َة َأ ْن َيتخ َذ َها اًمـ ُ
ُؾمـ ًة(.)3

أنس ﭬ ىمالًَ « :م َؼدْ َر َأجْ ُت يمِ َب َار َأ ْص َح ِ
وأجضا طمديث ٍ
اب اًمـبِ هل ﷺ
ً -

ون اًمس َق ِ
ار َي ِقمـْدَ ا ْ َعم ْغ ِر ِ
َي ْبت َِد ُر َ
ب»( ,)4قمـ أنس سمـ ماًمِؽ ﭬ ىمال« :يمُـا
ب ْاسمتَدَ ُروا اًمس َق ِ
سمِا ْعم َِديـ َِةَ ,وم ِن َذا َأذ َن ا ْعم ُ َم هذ ُن ًم ِ َصال َِة ا ْ َعم ْغ ِر ِ
ار َيَ ,وم َ ْػم َيم ُع َ
قن
ِ
َلم َر ْيم َعت ْ ِ
َر ْيم َعت ْ ِ
ب َأن
يب ًَم َقدْ ُظم ُؾ ا ْعم َْس ِجدَ َوم َق ْحس ُ
َلمَ ,طمتك إِن اًمر ُضم َؾ ا ًْم َغ ِر َ
( )1مغـل اعمحتاج (.)31/1
( )4اكظر :ومتاوى اًمؾجـة اًمدائؿة (.)317/26
( )1رواه اًمبخاري (.)7368
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)503
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ال َة َىمدْ ُص هؾ َق ْتِ ،م ْـ َيم ْث َر ِة َم ْـ ُي َص هؾ ِ
اًمص َ
قف َام»( .)1ويبتدرون :أي يسارقمقن،
إمم اًمسقاري ًمقجعؾقها ؾمؽمة ,وذم هذا سمقان حماومظتفؿ قمغم اَتاذ اًمسؽمة.
ىمال اسمـ اًمؼ هقؿ « :$وذم اًمصحقحلم قمـ قمبد اهلل اعمزين ﭬ قمـ
بل ﷺ أنف ىمال« :صؾقا ىمبؾ اعمغرب ،صؾقا ىمبؾ اعمغرب» ،ىمال ذم اًمثاًمثة:
اًمـ ه
«عمـ ؿماء» ,يمراهة أن يتخذها اًمـاس ؾمـة ,وهذا هق اًمصقاب أهنام ؾمـتان
اًمسـَـ اًمرواشمب»(.)2
سمسـة راشمبة يمسائر ُّ
مـدوب إًمقفام ،وًمقستا ُّ
وأجضا ُي َس ُّـ صالة ريمعتلم سملم يمؾ أذان ,وإىمامة.
 ًوؾمقاء يماكت هاشمان اًمريمعتان راشمبة يماًمػجر ,واًمظفر ,ومنكف يؽػل
ضماًمسا ذم اعمسجد ,صمؿ
سمصالشمف اًمراشمبة قمـ هاشملم اًمريمعتلم ,أو يملن يؽقن
ً

اًمسـة أن يؼقم ,ويصكم
أذن اعمم هذن ًمصالة اًمعصـر ,أو اًمعشاء ومنن مـ ُّ
ريمعتلم.
ُ
ّ
اّلل
اّلل سمـ ُم َغػؾ ا ْعم ُ َز ِين ﭬ  ،ىمال :ىمال
رؾمقل ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمبد ّ
ِ
لم يم هُؾ َأ َذاك ْ ِ
َلم َص َ
ال ٌة» ىماهلا صمال ًصما ,ىمال ذم اًمثاًمثةَ « :عم ْـ َؿما َء»(.)3
ﷺَ « :سم ْ َ
ىمال اًمشـقخ اسمـ سماز « :$اعمشـروع ًمؽؾ مسؾؿ أن ه
يصكم ريمعتلم سملم

لم
إذاكلم ،ؾمقاء يماكت اًمريمعتان راشمبة ,أو همػم راشمبةً :مؼقل اًمـبل ﷺَ « :سم ْ َ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)837
( )4زاد اعمعاد (.)312/1
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)624ومسؾؿ سمرىمؿ (.)838
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ِ
لم يم هُؾ َأ َذاك ْ ِ
يم هُؾ َأ َذاك ْ ِ
َلم َص َال ٌة»ُ ,صمؿ َىم َال ِذم اًمثاًم ِ َث ِةَ « :عم ْـ َؿما َء» .متػؼ
َلم َص َال ٌة َسم ْ َ
قمغم صحتف ،وهذا يعؿ مجقع اًمصؾقات ،واعمراد سمإذاكلم :إذان واإلىمامة,
ّ
ومدل هذا احلديث وما ضماء ذم معـاه قمغم ؿمـرقمقة صالة اًمريمعتلم سملم
يمسـة اًمػجر ,واًمظفر يمَػت»(.)1
إذاكلم ،وإذا يماكت راشمبة ُ
وٓؿمؽ أن اًمريمعتلم ىمبؾ اعمغرب ,أو سملم يمؾ أذاكلم ًمقست مميمدة
بل ﷺ ذم اًمثاًمثة:
اًمسـَـ اًمرواشمب ,وإكام شمؽمك أطمقا ًكا ,وًمذا ىمال اًمـ ُّ
يمتليمقد ُّ
« ِ َعم ْـ َؿما َء» :يمراهقة ْ
أن َيتخذها اًمـاس ُؾمـة.

ألامس السابعَ ًُ :
كسه الىىم كبل العضاء.
ِ
بل ﷺ يم َ
ب َأ ْن
َان َي ْستَح ُّ
ؿل ﭬ« :أن اًمـ ّ
إؾم َؾ ه
حلديث أيب َسم ْر َزة ْ
احل ِد َ
ُي َم هظم َر ا ًْم ِع َشا َءَ ,ىم َالَ :ويم َ
يث َسم ْعدَ َها»(.)2
َان َيؽ َْر ُه اًمـ ْق َم َىم ْب َؾ َفاَ ,و ْ َ
واًمعؾة مـ يمراهة اًمـقم وىمت اعمغرب -أي ىمبؾ ِ
اًمعشاءٕ :-ن ذم كقمف
ه
ؾمبب ذم شمػقيت صالة ِ
اًمعشاء.

( )1جمؿقع ومتاواه (.)383/11
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)599ومسؾؿ سمرىمؿ (.)647
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صاتؼًأ :قد انؼشاء
ف ّٛػِذَّج أيـٕس:

ألامس ألاولًُ :كسه الحدًث ,واملجالست بعدها.
ؿل ﭬ اًمساسمؼ ,وومقفَ « :ويم َ
َان َيؽ َْر ُه اًمـ ْق َم
إؾم َؾ ه
حلديث أيب َسم ْر َز َة ْ
احل ِد َ
يث َسم ْعدَ َها».
َىم ْب َؾ َفاَ ,و ْ َ
وٓ يؽره أن يتحدث اإلكسان سمعد ِ
اًمعشاء إن يمان ذم ـمؾب قمؾؿ ,أو
ُ

قمؿؾ ذم مصاًمح اعمسؾؿلم ,أو اًمشغؾ ,أو مسامرة أهؾ ,وضـقػ ,وكحقه.
ّ
ويدل قمؾقف:
َان َر ُؾم ُ
أ) طمديث قمؿر سمـ اخلطاب ﭬ ىمال« :يم َ
قل اّللِ ﷺ َي ْس ُؿ ُر َم َع
َأ ِيب َسمؽ ٍْر ِذم ْإَ ْم ِر ِم ْـ َأ ْم ِر ا ْعم ُ ْسؾِ ِؿلمَ َ ,و َأنَا َم َع ُف َام»(.)1

قمباسﭭ ىمال« :سمِ ُّت ِذم سمق ِ
ٍ
ت َم ْق ُؿق َك َة ًَم ْق َؾ ًة َواًمـبِ ُّل ﷺ
ب) طمديث اسمـ
َْ
ِ

ِ

ػ َص َال ُة رؾم ِ
ِقمـْدَ َهاَ ِ :
ث َر ُؾم ُ
قل اّلل ﷺ سمِاًمؾ ْق ِؾَ ,ومت ََحد َ
قل اّلل ﷺ
ٕنْ ُظ َر َيم ْق َ
َ ُ
َم َع َأ ْهؾِ ِف َؾما َقم ًة ُصمؿ َر َىمدَ »(.)2

( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)178واًمؽممذي وطمسـف سمرىمؿ ( ,)169وصحح إؾمـاده إًمباين
(اًمصحقحة .)2781
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)7452ومسؾؿ سمرىمؿ (.)763
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اف مـف شمػقيت
وؾمبب اًمؽراهة -واهلل أقمؾؿ :-أن كقمف يتلظمر ،وم ُق َخ ُ
اًمصبح قمـ وىمتفا ،أو قمـ أوهلا ،أو يػقشمف ىمقام اًمؾقؾ ممـ يعتاده ,وًمذا ذم
ُ
اًمرضمؾ اًمذي يـام اًمؾقؾ يمؾف طمتك ُي ْصبِح ,وٓ يؼقم ًمصالة اًمؾقؾ،
بل ﷺ
اًمـ ُّ
ضماء ذًمؽ ذم اًمصحقحلم ,مـ طمديث اسمـ مسعقد ﭬ ىمالُ :ذيمِ َر ِقمـْدَ
رؾم ِ
اّللِ ﷺ َر ُضم ٌؾ كَا َم ًَم ْق َؾ ًة َطمتك َأ ْص َب َح َىم َالَ « :ذ َ
اك َر ُضم ٌؾ َسم َال اًمشـق َط ُ
ان ِذم
قل ّ
َ ُ
ُأ ُذكِ ْق ِف»َ .أو ىمالِ « :ذم ُأ ُذكِ ِف»(.)1
واعمؼصقد أن ؾمبب يمراهة احلديث سمعد اًمعشاء ًمغػم طماضمةٕ :نف
ؾمبب ذم شمػقيت ىمقام اًمؾقؾ ,ورسمام صالة اًمػجر ,ويمان قمؿر سمـ اخلطاب
أؾم َؿ ًرا أول
ﭬ يـفك قمـ اًمسفر ,ويضـرب اًمـاس قمغم ذًمؽ ،ويؼقلَ « :
اًمؾقؾ وكق ًما آظمره»(.)2

َّ
ألامس الثاوي :ألافظل في صالة ال ِعضاء أن جإخس ,ما لم ًكن في
ذلك مضلت على املأمىمين.
ومإومضؾ شملظمػمها إمم آظمر وىمت اًمعشاء ,وهذا اًمتلظمػم يشؽمط ومقف
مراقماة احلمقملم ,وأطمقاهلؿ.

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1144ومسؾؿ سمرىمؿ (.)744
( )4رواه قمبد اًمرزاق ذم مصـػف (.)561/1
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ّ
ويدل قمؾقف:
أ -طمديث قمائشة ڤ ىماًمتَ :أ ْقمتَؿ اًمـبِل ﷺ َذ َ ٍ
ب
ات ًَم ْق َؾةَ ,طمتك َذ َه َ
ُّ
َ
َقمام ُة اًمؾ ْق ِؾَ ،و َطمتك كَا َم َأ ْه ُؾ ا ْعم َْس ِج ِد ُصمؿ َظم َر َج َوم َصغمَ ,وم َؼ َال« :إِك ُف ًَم َق ْىم ُت َفا,
ًَم ْقَٓ َأ ْن َأ ُؿمؼ َقم َغم ُأمتِل»(.)1
ب -طمديث ضماسمر ﭬ وومقفَ « :وا ًْم ِع َشا َءَ ،أ ْطم َقا ًكا ُي َم هظم ُر َها َو َأ ْطم َقا ًكا
ِ
ُي َع هج ُؾ ,يم َ
آه ْؿ َىمدْ َأبْ َط ُلوا َأظم َر»(.)2
اضمت ََؿ ُعقا َقمج َؾَ ,وإِ َذا َر ُ
َان إِ َذا َر ُ
آه ْؿ َىمد ْ
بل ﷺًَ « :م ْقَٓ َأ ْن َأ ُؿمؼ َقم َغم
ج -طمديث َأيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال اًمـ ُّ
ُأمتِل َٕمرهتؿ َأ ْن ي َم هظمروا ا ًْم ِع َشاء إِ َمم ُصم ُؾ ِ
ث اًمؾ ْق ِؾَ ,أ ْو كِ ْص ِػف»(.)3
َ
َُُْْ ُ ُ
وماًمسـة ذم طمؼ اعمرأة طمقث إهنا ٓ شمرشمبط سمجامقمة أن شممظمر
وقمؾقف ُّ
ِ
اًمع َشاء إذا مل يؽـ ذم ذًمؽ مشؼة قمؾقفا ,ويمذا اًمرضمؾ إن مل يؽـ مرشمب ًطا
سمجامقمة يملن يؽقن ذم ـمريؼ ؾمػر ,وكحقه.

  
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)638
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)565ومسؾؿ سمرىمؿ (.)646
( )1رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)167واسمـ ماضمة سمرىمؿ ( ,)691وىمال اًمؽممذي  :طمسـ,
وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)939/2
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صٍُ انَُّٕو
ٔف ٙانُٕو ػذج صٍُ:

 )1ئغالق ألابىاب عىد الىىم.
ِ
ُ
قح إِ َذا
حلديث ضماسمر ﭬ ىمال :ىمال
رؾمقل اهلل ﷺَ « :أ ْـمػ ُئقا ا ْعم ََصاسمِ َ
ِ
اب»(.)1
اب َو َأ ْويمُقا ْإَ ْؾمؼ َق َةَ ,و َمخ ُهروا اًمط َعا َم َواًمشـر َ
َر َىمدْ شم ُْؿَ ,و َهم هؾ ُؼقا ْإَبْ َق َ

ِ
واًمعؾة مـ إمر سمنهمالق إبقاب :مـع اًمشـقاـملم مـ اًمدظمقل ,يمام
ِ
اّللِ،
اؾم َؿ ّ
شمؼدم ذم طمديث ضماسمرﭬ أظمرَ « :و َأ ْهمؾ ُؼقا إَبْ َق َ
ابَ ,وا ْذيم ُُروا ْ
َومنن اًمشـق َط َ
ان َٓ َي ْػت َُح َسم ًاسما ُم ْغ َؾ ًؼا»(.)2

 )2ئطفاء الىاز كبل الىىم.
ِ
قح إِ َذا َر َىمدْ شم ُْؿ».
حلديث ضماسمر ﭬ اًمساسمؼ ,وومقفَ « :أ ْـمػئُقا ا ْعم ََصاسمِ َ

َؽميمُقا اًمـ َار ِذم
ً
وأجضا طمديث اسمـ قمؿرﭭ ,ىمال اًمـ ُّ
بل ﷺ َٓ« :شم ْ ُ
ُسم ُققشمِؽ ُْؿ ِطملمَ َشمـَا ُمق َن»(.)3
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5624ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2012
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5623ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2012
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2015
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

143

اطم َ َؽم َق َسم ْق ٌت َقم َغم
وذم اًمصحقحلم مـ طمديث أيب مقؾمـك ﭬ ىمالْ :
قل اّللِ ﷺ سمِ َش ْل ِهنِؿ َىم َال« :إِن ِ
َأ ْهؾِ ِف سمِا ْعم َِديـ َِة ِم َـ اًمؾ ْق ِؾَ ,وم َؾام ُطمده َ
هذ ِه
ث َر ُؾم ُ ّ
ْ
ِ
ِ
قها َقمـْؽ ُْؿ»(.)1
اًمـ ُار إِك َام ِه َل قمَدُ ٌّو ًَمؽ ُْؿَ ,وم ِن َذا ك ْؿت ُْؿ َوم َل ْـمػئُ َ

ِ
واًمعؾة مـ إمر سمنـمػاء اًمـار ىمبؾ اًمـقم :ضماءت ذم طمديث ضماسمر ﭬ

ِ
قح َوم ِنن ا ًْم ُػ َق ْي ِس َؼ َة ُرسم َام
بل ﷺَ « :و َأ ْـمػئُقا ا ْعم ََصاسمِ َ
ذم رواية اًمبخاري ىمال اًمـ ُّ
ت ا ًْم َػتِق َؾ َة َوم َلطمر َىم ْت َأه َؾ ا ًْمبق ِ
ت»(.)2
َضمر ْ
ْ َْ
َْ

و(اًمػقيسؼة) :هل اًمػلرة ,وهل مـ اًمػقاؾمؼ اخلؿس ,اًماليت ُي ْؼتَؾـ ذم
ِ
حل َرم ,ومرسمام َدمُر ومتقؾ اعمصباح ,صمؿ حترق قمغم أهؾ اًمبقت سمقتفؿ,
احل ْؾ وا َ
ضمر احلريؼ ٕهؾ اًمبقت ,وم ُقحؽمز
وقمؾقف ُيؼاس أي ؿمـلء يؽقن ؾمب ًبا ذم ه

ً
مثال مـ إؿمـقاء اًمتل رسمام شممصمر قمغم وؾمائؾ اًمتدومئةً :مؼرهبا مـفا ,ومتؽقن
قمدو يمام
ؾمب ًبا ذم اؿمتعال احلريؼ وكحق ذًمؽٕ :ن اًم هعؾة واطمدة ,واًمـار ٌّ
بل ﷺ.
أظمؼم اًمـ ُّ

وسمـا ًء قمؾقفً :مق َأ ِمـ اًمـائؿ هذه اًمـار ,وأهنا ًمـ شممصمر ,وًمقس طمقهلا ما
يسبب اكتشارها ,ومال سملس طمقـئذ مـ إسمؼائفإ :ن احلؽؿ يدور مع ِقمؾتف
وضمق ًدا ,وقمد ًما.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6294ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2016
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6295
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َؽميمُقا اًمـ َار ِذم ُسمقُقشمِؽ ُْؿ ِطملمَ
ىمال اًمـقوي « :$ىمقًمف ﷺ َٓ« :شم ْ ُ
َشمـَا ُم َ
قن» ,هذا قمام شمدظمؾ ومقف كار اًمسـراج وهمػمها ،وأما اًمؼـاديؾ اعمعؾؼة ذم
اعمساضمد ,وهمػمها ومنن ِظمقػ طمريؼ سمسببفا دظمؾت ذم إمر سماإلـمػاء ،وإن
ِ
ِ
بل
ُأمـ ذًمؽ يمام هق اًمغاًمب ,وماًمظاهر أنف ٓ سملس هبآ :كتػاء اًمعؾةٕ :ن اًمـ ّ
ﷺ قمؾؾ إمر سماإلـمػاء ذم احلديث اًمساسمؼ سملن (اًمػقيسؼة) شمضـرم قمغم
أهؾ اًمبقت سمقتفؿ ,ومنذا اكتػت ِ
اًمعؾة زال اعمـع»(.)1
ويمذا ىمال اسمـ دىمقؼ اًمعقد  ,$وسملم أن ىمقل إيمثر سملن إمر
ًمالؾمتحباب ٓ ًمؾقضمقب ,يمام كؼؾف اسمـ طمجر ↓(.)2

 )3الىطىء كبل الىىم.
اّلل ﷺ ىمال« :إِ َذا َأ َظم ْذ َت
اًمؼماء سمـ قمازب ﭬ َأن رؾمقل ّ
حلديث َ َ
اض َط ِ
جـ ُع َ
قمغم ِؿم هؼ َؽ إَجْ َؿ ِـُ ,صمؿ
َم ْض َج َع َؽ َومت ََقض ْل ُو ُضق َء َك ًمِؾصالَةُ ,صمؿ ْ
ُىم ِؾ :اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َؾ ْؿ ُت َو ْضم ِفل إِ ًَم ْق َؽ.)3(»...
ىمال اًمـقوي « :$ومنن يمان متقض ًئا يمػاه ذًمؽ اًمقضقءٕ :ن
اعمؼصقد اًمـقم قمغم ـمفارة خماومة أن يؿقت ذم ًمقؾتف ,وًمقؽقن أصدق
ًمرؤياه ,وأبعد مـ شمؾعب اًمشـقطان سمف ذم مـامف ,وشمرويعف إياه»(.)4
( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ  ,طمديث ( ,)2015سماب إمر سمتغطقة اإلكاء وإيؽاء اًمسؼاء...
اًمـار ذم اًمبقت قمـدَ اًمـقم.
ُؽم ُك ُ
( )4اكظر اًمػتح ,طمديث ( ,)6293سماب ٓ شم َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)247ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2710
( )2ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ ,طمديث ( ,)2710سماب ما يؼقل قمـد اًمـقم وأظمذ اعمضجع.
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 )4هفع الفساش كبل الاططجاع عليه.
ِ
اًمسـة ىمبؾ اًمـقم أن يـػض مـ أراد اًمـقم ومراؿمف سمداظمؾة إزاره
ومؿـ ُّ
بل
صمالث مرات,
ويسؿ اهلل شمعامم :حلديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال اًمـ ُّ
ه
اؿمف سمِدَ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اظم َؾ ِة إِ َز ِار ِهَ ,وم ِنك ُف َٓ
ﷺ« :إِ َذا َأ َوى َأ َطمدُ يم ُْؿ إِ َمم وم َراؿمف َوم ْؾ َقـْ ُػ ْض وم َر َ ُ
َيدْ ِري َما َظم َؾ َػ ُف َقم َؾقْ ِفُ ,صمؿ َي ُؼ ُ
ت َضمـْبِل.)1(»...
اؾم ِؿ َؽ َر هب َو َض ْع ُ
قل :سمِ ْ

اؿم ُف َوم ْؾقَـْ ُػ ْض ُف سمِ َصـ ِ َػ ِة َصم ْقسمِ ِف َصم َال َ
وذم رواية« :إِ َذا َضما َء َأ َطمدُ يم ُْؿ ومِ َر َ
ث
مر ٍ
ات.)2(»...
َ

اؿم ِفَ ،وم ْؾق ْل ُظم ْذ د ِ
وقمـد مسؾؿ« :إِ َذا َأوى َأطمدُ يمُؿ إِ َمم ومِر ِ
اظم َؾ َة إِ َز ِار ِه،
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َوم ْؾقَـْ ُػ ْض ِهبَا ومِ َر َ
اّلل ,)3(»...وداظمؾة اإلزار ,ويمذًمؽ صـػة
اؿم ُفَ ،و ًْمقُ َس هؿ ّ َ
اًمثقب ,هل :ـمرومف اًمداظمؾ اًمذي يكم اجلسد.
ِ
ومؿام شمؼدم ,يتبلم أن اًمسـة كػض اًمػراش سمداظمؾة اإلزار صمال ًصما,
واًمتسؿقة قمـد اًمـػض.
بل ﷺَ « :وم ِنك ُف َٓ
وذم احلديث سمقان احلؽؿة مـ اًمـػض ,وهل :ىمقل اًمـ ّ
َيدْ ِري َما َظم َؾ َػ ُف َقم َؾقْ ِف» ,ومرسمام ظمؾػف قمغم ومراؿمف ما يمذيف.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6320ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2714
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)7393
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2714
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وإومضؾ أن يؽقن كػضف سمداظمؾة اًمثقب ,ومـ أهؾ اًمعؾؿ مـ ىمال
سملي ؿمـلء ,وأهؿ ؿمـلء أن يـػض اًمػراش ,ومـفؿ اًمشـقخ اسمـ ضمؼميـ ,$
طمقث ىمال« :وًمقس ؿمـر ًـما اؾمتعامل داظمؾة اإلزار ،سمؾ ًمق كػض اًمػراش
يمؾف ,أو كػضف سمعاممة أو كحقها ،طمصؾ اعمؼصقد»(.)1

ّ
الض ِ ّم ألاًمن.
 )5الىىم على ِ

َّ
 )6وطع ًده اليمنى جحت الخد ألاًمن.
اًمؼماء سمـ َقم ِ
از ٍ
ب ﭬ َ ،أن رؾمقل
اًمسـتلم :طمديث َ
ويدل قمغم هاشملم ُّ
اض َط ِ
ج ُع
اّلل ﷺ ىمال« :إِ َذا َأ َظم ْذ َ
ت َم ْض َج َع َؽ َومت ََقض ْل ُو ُضق َء َك ًمِؾصالَةُ ,صمؿ ْ
ّ
َ
قمغم ِؿم هؼ َؽ إَجْ َؿ ِـُ ,صمؿ ُىم ِؾ :اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َؾ ْؿ ُت َو ْضم ِفل إِ ًَمقْ َؽ.)2(»...
وطمديث طمذيػة ﭬ ىمال« :يم َ
َان اًمـبِ ُّل ﷺإِ َذا َأ َظم َذ َم ْض َج َع ُف ِم ْـ اًمؾ ْق ِؾ
ِ
اًمؼماء ﭬَ « :أن اًمـبِل ﷺ يم َ
َان إِ َذا َأ َوى
َو َض َع َيدَ ُه َ ْ
حت َت َظمده ه .)3(»...وقمـ َ
إِ َمم ِومر ِ
حت َت َظمــده ِه»(.)4
اؿم ِف َو َض َع َيدَ ُه ا ًْم ُق ْؿـَك َ ْ
َ

 )7كساءة أذكاز الىىم.
واًمسـة:
وًمؾـقم أذيمار مـ اًمؽتابُّ ,
( )1ومتقى ًمف ذم مقىمعف (.)2693
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)247ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2710
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6314
( )2رواه أمحد سمرىمؿ (.)18672
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 )1فوِي الكتاب:
أ -ىمراءة آية اًمؽرؾمـل.
ُي َس ُّـ ىمراءة آية اًمؽرؾمـل قمـد اًمـقم :ومػقفا طمػظ ًمف مـ اًمشـقطان طمتك يصبح.
ّ
ويدل قمؾقف :ىمصة أيب هريرة ﭬ مع اًمذي يسـرق مـ اًمزيماة  ,وهق ذم
يمؾ مرة يشؽق احلاضمة واًمعقال ,ومؾام يمررها اًمثاًمثة قمزم أبق هريرة ﭬ قمغم
ِ ٍ
ِ
اّلل ِهبَاُ ,ىم ْؾ ُتَ :ما
رومع أمره ًمؾـ ه
بل ﷺ ىمالَ :د ْقمـل ُأ َقم هؾ ْؿ َؽ يمَؾ َامت َيـْ َػ ُع َؽ ُ
هق؟ َىم َال :إِ َذا َأوي َت إِ َمم ِومر ِ
اؿم َ
ؽ َوما ْىم َرأ ْ آ َي َة ا ًْمؽ ُْرؾمـل (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
َْ
ُ َ
َ
َتتِؿ ْأي َةَ ,وم ِنك َؽ ًَمـ ي َز َال َقم َؾق َؽ ِمـ اّلل ِ طم ِ
اوم ٌظَ ,و َٓ َي ْؼ َر َسمـ َؽ
َ
ْ
ْ
ْ َ
ﮩ) َطمتك َ ْ َ َ

قل اّلل ِ
ان َطمتك شم ُْصبِ َحَ ,وم َخؾقْ ُت َؾمبِق َؾ ُف َوم َل ْص َب ْح ُتَ ,وم َؼ َال ِزم َر ُؾم ُ
ؿمـق َط ٌ
ﷺَ «:ما َوم َع َؾ َأؾمـػم َك ا ًْم َب ِ
ار َطم َة؟» ُىم ْؾ ُتَ :يا َر ُؾم َ
قل اّللِ َز َقم َؿ َأن ُف ُي َع هؾ ُؿـِل
ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
اّلل ِهبَاَ ,وم َخؾ ْق ُت َؾمبِق َؾ ُف َىم َالَ « :ما ه َل؟» ُىم ْؾ ُتَ :ىم َال ِزم إِ َذا
يمَؾ َامت َيـْ َػ ُعـل ُ
َأوي َت إِ َمم ِومر ِ
اؿم َؽ َوما ْىم َرأ ْ آ َي َة ا ًْمؽ ُْرؾمـل ِم ْـ َأو ِهلَا َطمتك َ ْ
َتتِ َؿ ْأ َي َة( :ﮣ ﮤ ﮥ
َْ
َ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) ,و َىم َال ِزمًَ :مـ ي َز َال َقم َؾق َؽ ِمـ اّللِ طم ِ
اوم ٌظَ ,و َٓ َي ْؼ َر َسم َؽ
َ
ْ
ْ
ْ َ
َ
ٍ
اخل ْ ِ
ؿمـق َط ٌ
ػمَ ,وم َؼ َال اًمـبِ ُّل ﷺَ « :أ َما
ص ؿمـلء َقم َغم ْ َ
ان َطمتك شم ُْصبِ َحَ ,ويمَاكُقا َأ ْطم َر َ
َتاـمِب مـ ُْذ َصم َال ِ
ث ًَم َق ٍ
ال َيا َأبَا ُه َر ْي َرةَ؟
إِك ُف َىمدْ َصدَ َىم َؽ َو ُه َق يم َُذ ٌ
وبَ ,شم ْع َؾ ُؿ َم ْـ ُ َ ُ ُ

َىم َالَ ,َٓ :ىم َالَ :ذ َ
اك ؿمـق َط ٌ
ان»(.)1

( )1رواه اًمبخاري معؾؼا سمرىمؿ ( ,)2311ووصؾف اًمـسائل ذم اًمســ اًمؽؼمى سمرىمؿ
(.)10795
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ب -ىمراءة أيتلم إظمػمشملم مـ ؾمقرة اًمبؼرة.
اّلل ﷺَ « :م ْـ َىم َرأ َ
حلديث أيب مسعقد إنصاري ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل ّ
َلم أيت ِ ِ ِ
قر ِة ا ًْم َب َؼ َر ِةِ ،ذم ًَم ْق َؾ ٍةَ ،يم َػتَا ُه»( ,)1وأيتان مـ آظمر
َهاشم ْ ِ َ ْ
َلم م ْـ آظم ِر ُؾم َ
ِ
يمر ُيؼال ذم
ؾمقرة اًمبؼرة ًمقستا مـ أذيمار اًمـقم قمغم وضمف اخلصقص ,وإكام ذ ٌ
اًمؾقؾ ,ومؿـ مل يؼرأمها سماًمؾقؾ ,وشمذيمر ذًمؽ قمـد كقمف ,ومؾقؼرأمها طمقـئذ.
واظمتُؾػ ذم معـك ( َيم َػتَا ُه):
ومؼقؾ :يمػتاه مـ ىمقام اًمؾقؾ .وىمقؾ :يمػتاه مـ اًمشـقطان.
وىمقؾ :يمػتاه مـ أومات .وُيتؿؾ اجلؿقع يمام ىمال اًمـقوي .)2( $
ج -ىمراءة ؾمقرة اإلظمالص ,واعمعقذشملم ,واًمـػث هبا ذم اًمؽَػلم ,صمؿ
مسح اجلسد هبام صمالث مرات.
َان ﷺ إِ َذا َأوى إِ َمم ِومر ِ
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمائشة ڤ« :يم َ
اؿم ِف يمُؾ ًَم ْق َؾ ٍة
َ
َ
َمج ََع يمَػ ْق ِفُ ,صمؿ َك َػ َث ِوم ِقف َامَ ,وم َؼ َرأ َ ِوم ِ
قف َام (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) َو (ﭤ ﭥ ﭦ
اع ِم ْـ َضم َس ِد ِهَ ,ي ْبدَ ُأ
اؾم َت َط َ
ﭧ) َو (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) ُصمؿ َي ْؿ َس ُح ِهبِ َام َما ْ
ث مر ٍ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ات»(.)3
ِهبِ َام َقم َغم َر ْأؾمف َو َو ْضم ِفف َو َما َأ ْىم َب َؾ م ْـ َضم َسدهَ ,ي ْػ َع ُؾ َذًم َؽ َصم َال َ َ
اًمسـة يمؾ
بل ﷺ يمان ُي َط هبؼ هذه ُّ
و ُيستػاد مـ احلديث اًمساسمؼ :أن اًمـ ّ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)4008ومسؾؿ سمرىمؿ (.)807
( )4ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ ,طمديث ( ,)808سماب( :ومضؾ اًمػاحتة وظمقاشمقؿ ؾمقرة اًمبؼرة.)...
( )1رواه اًمبخاري (.)5017
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ٍ
اًمسـة ومنكف
ًمقؾةً :مؼقل قمائشة ڤ« :يمُؾ ًَم ْق َؾة» ,وأن َمـ أراد شمطبقؼ هذه ُّ
جيؿع يمػقف ,صمؿ يـػث ومقفام سماإلظمالص واعمعقذشملم ,صمؿ يؿسح ما اؾمتطاع
مـ ضمسده ,مبتد ًئا سمرأؾمف ووضمفف ,ويػعؾ ذًمؽ صمالث مرات.
و(اًمـػث) ؿمبقف سمـ (اًمـػخ) ,وهق أظمػ مـ (اًمتػؾ)ٕ :ن (اًمتػؾ) ٓ
يؽقن إٓ معف ؿمـلء مـ اًمريؼ ,وىمقؾ :إن اًمـػث هق اًمتػؾ(.)1
ذم احلديث إؿمؽال ,وهق :أن فماهر احلديث ّ
يدل قمغم أن اًمـػث يؽقن
ٍ
طمقـئذ؟
ىمبؾ اًمؼراءة ,ومام ومائدة (اًمـػث)
مـ أهؾ اًمعؾؿ مـ يرى شمؼديؿ (اًمـػث) قمغم اًمؼراءةً :مظاهر احلديث,
ومنكف سمدأ سماًمـػث ,صمؿ اًمؼراءة وهق اظمتقار اًمشـقخ إًمباين  ,$ومـفؿ مـ
يرى أن اًمـػث يؽقن سمعد اًمؼراءة ٕ :ن اًمؼميمة إكام شمؽقن ذم هذا اعمـػقث,
أو اًمريؼ سمعدما اظمتؾط سماًمؼرآن.
وهق اظمتقار ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم  ,$وذيمر أن ( ُصم ّؿ) ٓ شمؼتضـل
اًمؽمشمقب أطمقا ًكا ,ومؼال « :$وفماهره :أنف يؼرأ مرة ,صمؿ يؿسح ,صمؿ يؼرأ  ,صمؿ
يؿسح ,يمؾ واطمدة حلاهلا( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) َو (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) َو
(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) مجق ًعا ,صمؿ يؿسح ,صمؿ يعقدها مجق ًعا صمؿ يؿسح ,هذا
كص احلديث ,واًمذي يظفر -واهلل أقمؾؿ -أن اًمـػث سمعد اًمؼراءة ,و(صمؿ)
( )1اكظرً :مسان اًمعرب ,مادة (كػث) ,واكظر اًمـفاية ذم همريب احلديث ٓسمـ إثػم ,مادة
(كػث).

150

املنح العلية يف بيان السنن اليومية

أطمقا ًكا ٓ شمؼتضـل اًمؽمشمقب.
وىمد مر قمؾقـا ىمقل اًمشاقمر:
نننَ ََنننن َس َدنننن َّ ََنننن َس أ َبنننن
َّ
إن َمن ا

** دنن ََنن َس عمننَ ب ننُّ نن

ننُّ

واحلؽؿة مـ ذًمؽ :أن هذا اًمريؼ اًمذي اظمتؾط سماًمؼراءة هق اًمذي
شمؽقن ومقف اًمؼميمة ,واًمظاهر أن اعمسح يؽقن مـ ومقق اًمثقاب(.)1
ورسمام يشفد ًمذًمؽ رواية اًمبخاري إظمرى :ىماًمت قمائشة ڤ« :يم َ
َان
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َر ُؾم ُ
اّلل َأ َطمدٌ ,
قل اّلل ﷺ إِ َذا َأ َوى إِ َمم وم َراؿمف َك َػ َث ذم يمَػ ْقف سمِ ُؼ ْؾ ُه َق ُ
َلم َ ِ
َوسمِا ْعم ُ َع هق َذشم ْ ِ
مجق ًعاُ ,صمؿ َي ْؿ َس ُح ِهبِ َام َو ْضم َف ُف َو َما َسم َؾ َغ ْت َيدَ ا ُه ِم ْـ َضم َس ِد ِهَ ,ىما ًَم ْت
اؿم َتؽَك يم َ
َقم ِائ َش ُةَ :وم َؾام ْ
َان َي ْل ُم ُر ِين َأ ْن َأ ْوم َع َؾ َذًم ِ َؽ»(.)2
ومظاهر احلديث ي ّ
دل قمغم أن اًمـػث سماًمسقر كػسفا ٓ ىمبؾفا ,وأوماد هذا
اًمسـة ,طمقث إكف ﷺ طمتك إذا مرض
بل ﷺ قمغم هذه ُّ
احلديث طمرص اًمـ ّ
يػعؾ ذًمؽ سملمره ًمعائشة ڤ ,وضماء ذم اًمصحقحلم ما ّ
يدل قمغم أن اًمـػث

أجضا إذا اؿمتؽك وضم ًعا ,ومعـ قمائشة ڤ:
هبا ًمقس ومؼط قمـد اًمـقم ,وإكام ً
اؿم َتؽَك َك َػ َث َقم َغم َك ْػ ِس ِف سمِا ْعمعق َذ ِ
« َأن َر ُؾم َ
قل اّللِ ﷺ يم َ
َان إِ َذا ْ
ات َو َم َس َح َقمـْ ُف
َُ ه
اؿم َتؽَك وضمعف اًم ِذي شمُق هذم ِوم ِقف َـم ِػ ْؼ ُت َأن ِْػ ُث َقم َغم َك ْػ ِس ِف سمِا ْعمعق َذ ِ
سمِ َق ِد ِه َوم َؾام ْ
ات
َُ ه
َ َ َُ
ُ َ
( )1ؿمـرح اًمبخاري ًمشـقخـا ( ,)60/6سماب ومضؾ اعمعقذات ,اًمطبعة اعمصـرية ,ذم اعمؽتبة
اًمشامؾة.
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)5748
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ِ
اًمتِل يم َ ِ
مس ُح سمِ َق ِد ِه
َان َيـْػ ُث َو َأ ْم َس ُح سمِقَد اًمـبِ هل ﷺ َقمـْ ُف»( ,)1وذم رواية« :و َأ َ
رضماء سمريمَتفا»(.)2
د -ىمراءة ؾمقرة اًمؽاومرون.
قمر َوة سمـ ْكق َومؾ قمـ َأبِقف ﭬَ :أن اًمـبل ﷺ ىمال ًمـقومؾ« :ا ْىم َرأ ْ
حلديث ْ
(ﭑ ﭒ ﭓ) ُصمؿ كَؿ َقم َغم ِ
ظماَتَتِ َفاَ ,وم ِنهنَا َسم َرا َء ٌة ِم َـ اًمشـر ِك»(.)3
ْ
ىمال اسمـ طمجر  :$ذم اًمؼراءة قمـد اًمـقم ِقمدة أطماديث صحقحة :مـفا
اًمقيمَاًمة وهمػمها،
طمديث أيب هريرة ﭬ ذم ىمراءة آية اًمؽرؾمـل ,وىمد شمؼدم ذم َ
وطمديث اسمـ مسعقد ﭬ أيتان مـ آظمر ؾمقرة اًمبؼرة ,وىمد شمؼدم ذم
ومضائؾ اًمؼرآن ،وطمديث قمروة سمـ كقومؾ قمـ أبقف ﭬ« :ا ْىم َرأ ْ (ﭑ ﭒ
ﭓ) ُصمؿ كَؿ َقم َغم ِ
ظماَت َتِ َفاَ ,وم ِنهنَا َسم َرا َء ٌة ِم َـ اًمشـر ِك.)4(»...
ْ

ُّ َّ
السىت أدعيت كثيرة ,منها:
 )2ومن

قت َو َأ ْطمقَا»(.)5
اؾم ِؿ َؽ اًمؾ ُفؿ َأ ُم ُ
أ« -سمِ ْ

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)4439ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2192
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5016ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2192

( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)21934وأبق داود سمرىمؿ ( ,)5055واًمؽممذي سمرىمؿ (,)3403
وطمسـف إًمباين .$
اًمتعقذ واًمؼراءة قمـد اًمـقم.
( )2اًمػتح ,طمديث ( ,)6319سمابُّ :
( )3رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( .)6324مـ طمديث طمذيػة ﭬ.
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اها ,إِ ْن َأ ْطمقَقْ َت َفا
اهاًَ ,م َؽ َمم َ ُاهتَا َو َ ْ
ب« -اًمؾ ُفؿ َظم َؾ ْؼ َ
حمقَ َ
ت َك ْػسـل َو َأن َْت شم ََقوم َ
اطم َػ ْظ َفاَ ،وإِ ْن َأ َمت َفا َوما ْهم ِػ ْر َهلَا ,اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َل ُخ َؽ ا ًْم َعاومِقَ َة»(.)1
َوم ْ
ج« -اًمؾفؿ رب اًمسامو ِ
ض َو َرب ا ًْم َع ْر ِ
ات َو َرب إَ ْر ِ
ش ا ًْم َعظِق ِؿَ ,رسمـَا َو َرب
َ َ
ُ َ
اإلك ِْجق ِؾ وا ًْم ُػر َىم ِ
ب َواًمـ َقىَ ,و ُمـ ِْز َل اًمت ْق َر ِاة َو ِ
يم هُؾ ؿمـل ٍءَ ,وماًم ِ َؼ ْ
انَ ,أ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ
احلَ ه
َ ْ
ؿمـر يم هُؾ ؿمـل ٍء َأن َْت ِ
آظم ٌذ سمِـَاصـقتِ ِف ,اًمؾ ُفؿ َأن َْت إَو ُل َوم َؾ ْق َس َىم ْب َؾ َؽ ؿمـل ٌءَ ,و َأن َْت
ِ
دَك ؿمـلء ,و َأن َْت اًمظ ِ
أظم ُر َوم َؾ ْق َس َسم ْع َ
اه ُر َوم َؾ ْق َس َوم ْق َىم َؽ ؿمـل ٌءَ ,و َأن َْت ا ًْم َباـمِ ُـ
ٌ َ
َوم َؾ ْق َس ُدوك ََؽ ؿمـل ٌء ,ا ْىم ِ
ض َقمـا اًمد ْي َـ َو َأ ْهمـِـَا ِم َـ ا ًْم َػ ْؼ ِر»(.)2
ْت َك ْػسـل
ت َضمـْبِل َوسمِ َؽ َأ ْر َوم ُع ُف إِ ْن َأ ْم َسؽ َ
اؾم ِؿ َؽ َر هب َو َض ْع ُ
د« -سمِ ْ
ظ سمِ ِف ِقم َبا َد َك اًمص ِ ِ
اطم َػ ْظ َفا سمِ َام َحتْ َػ ُ
احللمَ »(.)3
َوم ْار َ ْ
مح َفاَ ,وإِ ْن َأ ْر َؾم ْؾ َت َفا َوم ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ـهْ « -
َاذم ًَم ُف
احلَ ْؿدُ ّّلل اًمذي َأ ْـم َع َؿـَا َو َؾم َؼاكَاَ َ ،يم َػاكَا َو َآواكَاَ ,ومؽ َْؿ مم ْـ َٓ يم َ
َوَٓ ُم ْم ِوي» .رواه مسؾؿ مـ طمديث أنس ﭬَ :أن َر ُؾم َ
اّلل ِ ﷺ يمان إذا
قل ّ
أوى إمم ومراؿمف ىمالْ « :
احلَ ْؿدُ ّّللِ.)4(»...
ىمال اعمباريمػقري  $ذم حتػة إطمقذيَ (« :و َيم َػاكَا) -أي دومع قمـا ؿمـر
اعممذيات ,-أو يمػك مفامشمـا ،وىمضـك طماضماشمـاَ ( ,و َآواكَا) –أي رزىمـا
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)2712مـ طمديث اسمـ قمؿر ﭭ.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ ( .)2713مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6302ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)2714مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2715
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مسايمـ ,-وهقل ًمـا احآوي»(.)1
و« -اًمؾ ُفؿ ىمِـِل َقم َذا َسم َؽ َي ْق َم َشم ْب َع ُث ِقم َبا َد َك»( .)2رواه أمحد مـ طمديث اًمؼماء
ﭬَ « :أن اًمـبِل ﷺ يم َ
حت َت َظمده ِه َو َىم َال,»... :
َام َو َض َع َيدَ ُه ا ًْم ُق ْؿـَك َ ْ
َان إِ َذا ك َ
وصححف إًمباين ,ورواه أمحد ,واًمؽممذي مـ طمديث طمذيػة ﭬ(.)3
ز -اًمتسبقح صمال ًصما وصمالصملم ,واًمتحؿقد صمال ًصما وصمالصملم ,واًمتؽبػم أرسم ًعا
وصمالصملم.
وهلذا أثر قمظقؿ قمغم ىمائؾف ومفق يعطقف ىمقة ذم يقمف.
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث َقم ِكم ﭬ َ :أن وماـمؿة ْ
َت َما َشم ْؾ َؼك ِم َـ اًمر َطمك
اؿم َتؽ ْ
ِذم َي ِد َهاَ ,و َأتَك اًمـبِل ﷺ ؾم ْبلَ ,وما ْك َط َؾ َؼ ْت َوم َؾؿ َ ِ
دمدْ ُهَ ,و ًَم ِؼ َق ْت َقم ِائ َش َة,
ْ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
َوم َل ْظم َ َؼم ْهتَاَ ,وم َؾام َضما َء اًمـبِ ُّل ﷺ َأ ْظم َ َؼم ْشم ُف َقمائ َش ُة سمِ َؿ ِجلء َوماـم َؿ َة إِ ًَم ْق َفاَ ,وم َجا َء
اًمـبِل ﷺ إِ ًَم ْقـَاَ ,و َىمدْ َأ َظم ْذكَا م َض ِ
اضم َعـَاَ ,وم َذ َه ْبـَا َك ُؼق ُمَ ,وم َؼ َال اًمـبِل ﷺَ « :قم َغم
َ
ُّ
َمؽَاكِؽ َُام» َوم َؼ َعدَ َسم ْقـَـَا َطمتك َو َضمدْ ُت َسم ْر َد َىمدَ ِم ِف َقم َغم َصدْ ِري ,صمؿ َىم َالَ « :أَٓ
ِ
ِ
اّلل َأ ْر َسم ًعا
َؼما ّ َ
ُأ َقم هؾ ُؿؽ َُام َظم ْ ًػما مما َؾم َل ْخت َُام؟ إِ َذا َأ َظم ْذ َُتَا َم َضاضم َع ُؽ َامَ ،أ ْن ُشمؽ ه َ
ال ًصما َو َصمالَصمِلمَ َ ,و َحتْ َؿدَ ا ُه َصم َ
َو َصمالَصمِلمَ  ,وشم َُس هب َحا ُه َصم َ
ال ًصما َو َصمالَصمِلمَ َ ,وم ُف َق َظم ْ ٌػم ًَمؽ َُام ِم ْـ
( )1حتػة إطمقذي ,طمديث ( ,)3396سماب :ما ضماء ذم اًمدقماء إذا أوى إمم ومراؿمف.
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)18660وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)869/2
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)23244واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)3398وصححف إًمباين (صحقح
اجلامع .)869/2
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ِ
ِ
ِ ()1
ّبل ﷺ
قمكم ﭬَ « :ما شم ََر ْيم ُت ُف ُمـ ُْذ َؾمؿ ْع ُت ُف م َـ اًمـ ه
َظماد ٍم»  .وذم رواية :ىمال ٌّ
ِىم َقؾ ًَم ُفَ :وَٓ ًَم ْق َؾ َة ِص هػلمَ ؟ َىم َالَ :وَٓ ًَم ْق َؾ َة ِص هػلمَ »(.)2

ِ
اًمسـة ,ومػل شمؾؽ اًمؾقؾة اًمتل
وذم هذا دًٓمة قمغم ؿمدة طمرصفؿ قمغم ُّ

ً
مشغقٓ سماعمعريمة ,وسمصػتف ىمائد ضمقشف ﭬ ,وذم هذا
يمان ومقفا قمكم ﭬ
ً
اًمسـة
أؿمدُّ
اكشغآً :مؽقكف مرضم ًعا عمـ معف ,إٓ أن ذًمؽ مل يشغؾف قمـ هذه ُّ
اًمسـَـ ُحمتَجا سمام دون ذًمؽ سمؽثػم,
اًمعظقؿة ,ومامذا يؼقل مـ ومرط سمؽثػم مـ ُّ
اًمسـة مـ همػم ؿماهمؾ يشغؾف ,وًمؽـ
وأقمظؿ مـف طمرما ًكا مـ ُطم ِرم شمطبقؼ ُّ
ومحرم إدراك يمثػم مـ اًمػضائؾ-رطمؿ اهلل طماًمـا.-
داؤه ىمؾبف اًمذي همػؾُ ,
ت
ح« -اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َؾ ْؿ ُت َو ْضم ِفل إِ ًَم ْق َؽَ ,و َومق ْض ُت َأ ْم ِري إِ ًَمقْ َؽَ ,و َأ ْخ َج ْل ُ
َفم ْف ِري إِ ًَم ْق َؽَ ,ر ْهم َب ًة َو َر ْه َب ًة إِ ًَم ْق َؽ َٓ َم ْؾ َج َل َوَٓ َمـ َْجا ِمـ َْؽ إِٓ إِ ًَم ْق َؽ ,آ َمـ ُْت
تَ ,وسمِـَبِقه َؽ اًم ِذي َأ ْر َؾم ْؾ َت»(.)3
سمِ ِؽتَاسمِ َؽ اًم ِذي َأن َْز ًْم َ
مـ طمديث اًمؼماء سمـ َقم ِ
َ
ت
ازب ﭬ َأن
اّلل ﷺ َىم َال« :إِ َذا َأ َظم ْذ َ
رؾمقل ّ
اض َط ِ
جـ ُع َ
قمغم ِؿم هؼ َؽ إَجْ َؿ ِـُ ،صمؿ
َم ْض َج َع َؽ َومت ََقض ْل ُو ُضق َء َك ًمِؾصالَةُ ,صمؿ ْ

بل ﷺ:
ُىم ِؾ :اًمؾ ُفؿ إِ هين َأ ْؾم َؾ ْؿ ُت َو ْضم ِفل إِ ًَم ْق َؽ ,»...وذم آظمر احلديث ىمال اًمـ ُّ
«واضمع ْؾفـ ِمـ ِ
آظم ِر َيمال َِم َؽَ ,وم ِن ْن ُمت ِم ْـ ًَم ْق َؾتِ َؽُ ،مت َو َأن َْت َقم َغم ا ًْم ِػ ْط َر ِة».
ْ
َ ْ َ ُ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3705ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2727
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5362ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2727
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)247ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2710
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وذم رواية عمسؾؿَ « :وإِ ْن َأ ْصبَ ْح َتَ ،أ ْص َب ْح َت َقم َغم َظم ْ ِ
ػم».
وذم هذا احلديث سمقان ُؾمـة أظمرى ,وهل :أن جيعؾ هذا ه
اًمذيمر آظمر
ؿمـلء يتؽؾؿ ومقف ىمبؾ كقمف ,وومقف ضمائزة قمظقؿة ومقام ًمق ُىمده ر قمؾقف ْ
أن مات مـ
اًمسـة قمغم ِمؾة
ًمقؾتف ,ومنكف يؽقن ممـ مات قمغم اًمػطرة -أي أنف مات قمغم ُّ
إسمراهقؿ ڠ طمـقػا ,-وإن أصبح ومنكف أصبح قمغم ظمػم ذم رزىمف ,وقمؿؾف,
وهل يمؾؿة ؿمامؾة شمشؿؾ ما ؾمبؼ وهمػمه -واهلل أقمؾؿ.-
ؾمبب ذم ومض ٍؾ قمظقؿ ,امتـ سمف اًمعكم
ذيمر هق
ٌ
ومما جيدر اًمتـبقف إًمقفٌ :
اًمعظقؿ -ضمؾ ضمالًمف ,-وهق ما ضماء ذم صحقح اًمبخاري ,مـ طمديث
ِ
بل ﷺ« :ؾمـقدُ ِآ ْؾمتِ ْغ َػ ِ
ار َأ ْن َشم ُؼ َ
قل :اًمؾ ُفؿ َأن َْت
ؿمداد سمـ ْأوس ﭬ قمـ اًمـ ه
ِ
ِ
ِ
ت
اؾم َت َط ْع ُ
َر هيب َٓ إِ َ َ
هل إِٓ َأن َْت َظم َؾ ْؼتَـل َو َأنَا َقم ْبدُ َك َو َأن َا َقم َغم َقم ْفد َك َو َو ْقمد َك َما ْ
ت َأبُق ُء ًَم َؽ سمِـ ِ ْع َؿتِ َؽ َقم َكم َو َأبُق ُء ًَم َؽ سمِ َذكْبِل َوما ْهم ِػ ْر
َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ ؿمـر َما َصـَ ْع ُ
اهلا ِم ْـ اًمـ َف ِ
اًمذك َ ِ
ِزم َوم ِنك ُف َٓ َي ْغ ِػ ُر ُّ
ت
ار ُمقىمِـًا ِهبَا َوم َام َ
ُقب إٓ َأن َْتَ ,ىم َالَ :و َم ْـ َىم َ َ
اجلَـ ِةَ ,و َم ْـ َىم َ
ِم ْـ َي ْق ِم ِف َىم ْب َؾ َأ ْن ُي ْؿسـل َوم ُف َق ِم ْـ َأ ْه ِؾ ْ
اهلَا ِم ْـ اًمؾقْ ِؾ َو ُه َق ُمقىمِ ٌـ
ت َىم ْب َؾ َأ ْن ُي ْصبِ َح َوم ُف َق ِم ْـ َأ ْه ِؾ ْ
اجلَـ ِة»(.)1
ِهبَا َوم َام َ
وقمؾقف ومؾقحرص اًمعبد قمغم إدراك هذا اًمػضؾ اًمعظقؿ سماعمحاومظة قمغم
هذا اًمدقماء اًمػضـقؾ ذم يقمف وًمقؾتف ,مع مراقماة ؿمـرـمف ,وهق اإليؼان سمام
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6306
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يؼقًمف مـ يمؾامتً :مقػقز سمجـة قمرضفا إرض واًمسؿقات ,ومفذا اًمدقماء
مـ أؾمباب دظمقل اجلـة -كسلل اهلل شمعامم مـ ومضؾف.-

َ
ُسنن فيما ًساه الىائم.
ما يراه اًمـائؿ ٓ خيؾق مـ صمالث أطمقال ضماءت ذم طمديث أيب هريرة
ﭬ قمـد مسؾؿ:
 -1رؤيا صاحلة ,وهل سمشـرى مـ اهلل  ,۵وهلا آداب ؾمتليت.
 -4رؤيا َحتزيـ ,وهل مـ اًمشـقطان ,وًمـ شمضـر اًمعبد إذا امتثؾ آداهبا وؾمتليت.
 -1أن يرى ما طمدث سمف كػسف ىمبؾ كقمف ,ومؾقست سمشـلء.
ويمثػما ما يرى اًمـائؿ ذم مـامف أؿمـقاء دمعؾف يؼقم إما أن يظؾ يقمف
ً
دائام
ورا ,أو يظؾ مفؿق ًما ىمؾ ًؼا ,وذم ُؾمـة اًمـ ُّ
مسـر ً
بل ﷺ ما جيعؾ اًمعبد ً
بل ﷺ,
مطؿئـًا قمغم أجة طمال ,وأي مرأى رآه ,وًمؽـفا اًمغػؾة قمـ ُؾمـة اًمـ ّ
يمثػما ممّـ يرى ما يؽره يؼؾؼ ,ويبذل ىمصارى ضمفده ًمؾقصقل إمم
ومتجد ً
هٍ
اعمعؼمون قمغم ظمالف قمصقر اًمسؾػ
معؼم ُي َع هؼم ًمف ما رآه -ذم زمـ يمثر ومقف ه
اًمػاضؾة ,-ورسمام وضمدت ذًمؽ اًمرائل يصؾ سمف احلدٕ :ن يسلل قمـ
يعؼم ًمف سملن يطؿئـف ,مع ضمزمف سمصقاب ما ىمد
شمػاصـقؾ ،ورسمام شمرضمك مـ ه
ُيعؼم ًمف إمم همػم ذًمؽ مـ اعمحاذير ذم هذا إمر -وًمقس هذا مقـمـ ذيمرها,
ٍ
رؾماًمة أؾمؿقتفا (يا صاطمب اًمرؤيا َتفؾ) ,-ومـ
وىمد ذيمرت ؿمـق ًئا مـفا ذم
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بل ﷺ ذم ذًمؽ مل يصبف ذًمؽ اهلؾع ,واخلقف :إليؼاكف
قمرف ُؾمـة اًمـ ّ
سمػضائؾ هدي ظمػم اعمرؾمؾلم ﷺ.
فًٍ انضٍَُُّ فْ ٙزا انثاب ,يا جاء فْ ٙزِ األدادٚس:

قت
اًمرؤ َيا َُت ْ ِر ُضـِلَ ,ىم َال َوم َؾ ِؼ ُ
قمـ أيب ؾمؾؿة ﭬ ىمال :إِ ْن ُيمـ ُْت َٕ َرى ْ
اًمرؤ َيا َومت ُْؿ ِر ُضـِلَ ,طمتك َؾم ِؿ ْع ُت َر ُؾم َ
قل
َأبَا َىمتَا َدةََ ,وم َؼ َالَ :و َأنَا ُيمـ ُْت َٕ َرى ُّ
قل« :اًمرؤيا اًمص ِاحل ُة ِمـ ِ
ِ
اّللِ ﷺ َي ُؼ ُ
ب َوم َ
ال
اّللَ ,وم ِن َذا َر َأى َأ َطمدُ يم ُْؿ َما ُُي ُّ
َ َ ّ
ُّ ْ َ
ّ
ِ
بَ ,وإِ ْن َر َأى َما َيؽ َْر ُه َوم ْؾ َقت ِْػ ْؾ َقم ْـ َي َس ِ
ُيده ْ
ار ِه َصم َ
ال ًصماَ ،و ًْم َق َت َعق ْذ
ث ِهبَا إِٓ َم ْـ ُُي ُّ
َُ
سمِ ِ ِ
ِ
ُيده ْ
ث ِهبَا َأ َطمدً ا َوم ِنهنَا ًَم ْـ َشمضـر ُه».
ّ
اّلل م ْـ ؿمـر اًمشـق َطان َوؿمـر َهاَ ,وَٓ ُ َ
ِ
اجل َب ِؾَ ,وم َام ُه َق
اًمر ْؤ َيا َأثْ َؼ َؾ َقم َكم م ْـ ْ َ
وىمال أبق َؾم َؾؿةَ « :وإِ ْن ُيمـ ُْت ََٕ َرى ُّ
ِ
احلَ ِد َ
إِٓ َأ ْن َؾم ِؿ ْع ُت َه َذا ْ
قفا»(.)1
يث َوم َام ُأبَاًم َ

ِ
ِ ِ
احل ُؾؿ ِمـ اًمشـق َط ِ
انَ ,وم ِن َذا َطم َؾ َؿ
اًمر ْؤ َيا اًمصاحلَ ُة م ْـ اّللَ ,و ْ ُ ُ ْ
وذم روايةُّ « :
َأ َطمدُ يم ُْؿ ُطم ُؾ ًام َخيَا ُوم ُف َوم ْؾ َق ْب ُص ْؼ َقم ْـ َي َس ِ
ار ِه َو ًْم َق َت َعق ْذ سمِاّلل ِ ِم ْـ ؿمـر َها َوم ِنهنَا َٓ
َشمضـر ُه»(.)2
بل ﷺ ىمال« :إِ َذا ا ْىم َ َؽم َب اًمز َم ُ
ان َمل ْ َشم َؽدْ
وقمـ أيب هريرة ﭬ قمـ اًمـ ه
ُر ْؤ َيا ا ْعم ُ ْسؾِ ِؿ َشمؽ ِْذ ُبَ ,و َأ ْصدَ ُىمؽ ُْؿ ُر ْؤ َيا َأ ْصدَ ُىمؽ ُْؿ َطم ِدي ًثاَ ,و ُر ْؤ َيا ا ْعم ُ ْسؾِ ِؿ ُضم ْز ٌء
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5747ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2261
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3292ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2261
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ِ
ِ
ِ
مخ ٍ
اًمر ْؤ َيا َصم َ
ال َصم ٌةَ :وم ُر ْؤ َيا اًمص ِاحلَ ِة ُسمشـرى ِم َـ
ِم ْـ َ ْ
س َو َأ ْر َسمعلمَ ُضم ْز ًءا م َـ اًمـُّ ُبقةَ .و ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُيده ُ
ث ا ْعم َْر ُء َك ْػ َس ُفَ ,وم ِن ْن َر َأى
ّ
اّللَ ,و ُر ْؤ َيا َحتْ ِزي ٌـ م َـ اًمشـق َطانَ ,و ُر ْؤ َيا مما ُ َ
ُيده ْ
اس»(.)1
ث ِهبَا اًمـ َ
َأ َطمدُ يم ُْؿ َما َيؽ َْر ُهَ ،وم ْؾقَ ُؼ ْؿ َوم ْؾ ُق َص هؾَ ،وَٓ ُ َ
وذم طمديث َضم اسم ِ ٍر ﭬ قمـد مسؾؿ ,ىمال رؾمقل ا ّّلل ﷺ :
«و َ ًْم ق س ت َِع ْذ سم ِ ِ ِ
ِ
َح ق ْل َقم ْـ َضم ـ ْبِ ِف اًم ِذ ي َيم ا َن
اّلل م َـ اًمشـق َط ان َصم الَ ًصم اَ ,و ًْم قَ ت َ
ّ
َْ
َقم َؾ قْ ِف »(.)2
دري ﭬ قمـد اًمبخاري« :إِ َذا َر َأى َأ َطمدُ يم ُْؿ
وذم طمديث َأيب ؾمعقد ا ُ
خل ه
ِ
ِ
ِ
اّلل َقم َؾ ْق َفا»(.)3
ُّ
اًمر ْؤ َيا ُُي ُّب َفا َوم ِنهنَا م ْـ اّلل َوم ْؾقَ ْح َؿدْ َ
 وحتصؾ مـ إطماديث اًمساسمؼة: )1أن مـ رأى رؤيا طمسـة ,ومنكف ُي َس ُّـ ًمف أن يػعؾ ما يكم:
ً
أوٓ :أن ُيؿد اهلل قمؾقفإ :هنا مـف –ؾمبحاكف.-
صماكقًا :أن خيؼم هبا ,وٓ خيؼم هبا إٓ مـ ُيب.
 )2وأن مـ رأى رؤيا يؽرهفا ,ومنكف ُي َس ُّـ ًمف أن يػعؾ ما يكم:
ً
أوٓ :يتػؾ ,أو يـػث قمـ يساره صمال ًصما.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2263
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2262
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)7045
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صماكقًا :أن يستعقذ سماهلل شمعامم مـ اًمشـقطان ,ومـ ؿمـر ما رأى صمال ًصما ,سملن
يؼقل« :أقمقذ سماهلل مـ اًمشـقطان ومـ ؿمـرها» (صمالث مرات).
بل
صماًم ًثا :أٓ خيؼم هبا أطمدً ا ,ومنن ومعؾ ذًمؽ ,ومنهنا ٓ شمضـره يمام أظمؼم اًمـ ُّ
ﷺ ,وإن زاد قمغم ذًمؽ سملن:
راسم ًعا :يتحقل قمـ ضمـبف اًمذي كام قمؾقف ,ومنن يمان مستؾؼ ًقا قمغم فمفره
ومؾقـؿ قمغم ضمـبف ,وهؽذا.
ه
ومقصكم ريمعتلم.
ظمامسا :أن يؼقم
ً
وشملمؾ ىمقل أيب ىمتادة ,ومثؾف أبق ؾمؾؿة ﭭ ويمقػ أهنام يريان
بل ﷺ ذم ذًمؽ ,ىمال أبق
اًمرؤيا حتزهنام سمؾ َترضفام ,وحا ـمبؼا هدي اًمـ ّ
اًمر ْؤ َيا َأث ْ َؼ َؾ َقم َكم ِم ْـ ْ
اجلَبَ ِؾَ ,وم َام ُه َق إِٓ
ؾمؾؿة ﭬ َ « :وإِ ْن ُيمـ ُ
ْت ََٕ َرى ُّ
ِ
احل َ ِد َ
َأ ْن َؾم ِؿ ْع ُت َه َذا ْ
ومحري سمؿـ هيتؿ ,ويصـقبف اًمؼؾؼ
يث َوم َام ُأ بَاًم ق َفا» ,ه
طمقـام يرى ما َي ْؽ َره ,أن ُيط هبؼ هذا اهلدي اًمـبقي اًمذي ومقف سمشارةَ « :وم ِنهنَا

َٓ َشمضـره».

ىمال اًمـقوي « :$وإن اىمتصـر قمغم سمعضفا أضمزأه ذم دومع ضـررها
سمنذن اهلل شمعامم -يمام صـرطمت سمف إطماديث ,ىمال اًمؼاضـل :وأمرحتؼػما ًمف
سماًمـػث صمال ًصما :ـمر ًدا ًمؾشـقطان اًمذي طمضـر رؤياه اعمؽروهة
ً
واؾمتؼذاراُ ،
وظمصت سمف اًمقسارٕ :هنا حمؾ إىمذار ,واعمؽروهات,
ً
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وكحقها ,واًمقؿلم ضدها»(.)1
و ُيستػاد مـ إطماديث اًمساسمؼة :أن رؤيا اعمسؾؿ ضمزء مـ اًمـبقة ,وأن
أصدق اًمـاس رؤيا ,أصدىمفؿ طمدي ًثا ذم اًمقؼظة ,وهذا مـ شملثػم اًمصدق,
وسمريمتف قمغم اعمسؾؿ طمتك طمال اًمـقم.
ىمال اسمـ طمجر « :$ىمال اًمؼرـمبل« :وأصدىمفؿ رؤيا أصدىمفؿ
طمدي ًثا» ,وإكام يمان يمذًمؽٕ :ن مـ يمثر صدىمف شمـقر ىمؾبف ,وىمقي إدرايمف,
اًمصحة ،ويمذًمؽ مـ يمان هماًمب طماًمف
وماكتؼشت ومقف اعمعاين قمغم وضمف ه
اًمصدق ذم يؼظتف اؾمتصحب ذًمؽ ذم كقمف ومال يرى إٓ صد ًىما ,وهذا
سمخالف اًمؽاذب واعمخ هؾط ,ومنكف يػسد ىمؾبف ,ويظؾؿ ومال يرى إٓ َتؾق ًطا
وأضغا ًصما ،وىمد يـدر اعمـام أطمقا ًكا ومػمى اًمصادق ما ٓ يصح ,ويرى اًمؽاذب
ما يصح ،وًمؽـ إهمؾب وإيمثر ما شمؼدم  -واهلل أقمؾؿ ,-ىمال اسمـ طمجر
 :$وهذا يم هيد ما شمؼدم أن اًمرؤيا ٓ شمؽقن إٓ مـ أضمزاء اًمـبقة إن
صدرت مـ مسؾؿ صادق صاًمح»(.)2

( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ ,طمديث ( ,)2261يمتاب اًمرؤيا.
( )4اًمػتح ,طمديث ( ,)7017سماب :اًم َؼقد ذم اعمـام.
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يٍ اصرٛقظ تانهٛم ,فإَّ ُٚضٍُّ نّ قٕل ْزا انزكش:

وهق ما ضماء ذم طمديث ُقمبا َدة سمـ اًمصامت ﭬ ِ
بل ﷺ ىمال:
قمـ اًمـ ه
ِ
اّلل َو ْطمدَ ُه َٓ ؿمـر َ
يؽ ًَم ُفًَ ,م ُف ا ْعم ُ ْؾ ُؽ َو ًَم ُف
« َم ْـ َشم َعار م ْـ اًمؾ ْق ِؾ َوم َؼ َال َٓ :إِ َ َ
هل إِٓ ُ
احلؿ ِّللِ ,وؾمبح َ ِ
ْ
اّلل,
احلَ ْؿدُ َو ُه َق َقم َغم يم هُؾ ؿمـل ٍء َىم ِد ٌير ْ َ ْ ,دُ
َ ُ ْ َ
ان اّللَ ,و َٓ إِ َ َ
هل إِٓ ُ
ْؼمَ ,و َٓ َطم ْق َل َو َٓ ُىمق َة إِٓ سمِاّللُِ ,صمؿ َىم َال :اًمؾ ُفؿ ا ْهم ِػ ْر ِزمَ ,أ ْو َد َقما
َو ُ
اّلل َأيم َ ُ
اؾمت ِ
ت َص َال ُشم ُف»(.)1
قب ًَم ُفَ ,وم ِن ْن شم ََقض َل َو َصغم ُىمبِ َؾ ْ
ُج َ
ْ
ِ
اًمؾقؾ» .أي هب مـ كقمف,
ىمال اسمـ إثػم َ « :$مـ شمَعار م َـ
واؾمتقؼظ(.)2
وذم هذا احلديث سمشارشمان قمظقؿتان ,عمـ ىمال إذا هب مـ كقمفَٓ « :
يؽ ًَم ُفًَ ,م ُف ا ْعم ُ ْؾ ُؽ َو ًَم ُف ْ
اّلل َو ْطمدَ ُه َٓ ؿمـر َ
احلَ ْؿدُ َو ُه َق َقم َغم يم هُؾ ؿمـل ٍء
إِ َ َ
هل إِٓ ُ
احلؿ ِّللِ ,وؾمبح َ ِ
ْؼمَ ,و َٓ َطم ْق َل َو َٓ
َىم ِد ٌير ْ َ ْ ,دُ
َ ُ ْ َ
ان اّللَ ,و َٓ إِ َ َ
اّللَ ,و ُ
هل إِٓ ُ
اّلل َأيم َ ُ
ُىمق َة إِٓ سمِاّلل ِ».
إومم :إن ىمال« :اًمؾ ُفؿ ا ْهم ِػ ْر ِزم» ,أو دقما ومنن دقمقشمف مستجاسمة.
اًمثاكقة :إن ىمام ومتقضل ,وصغم ومصالشمف مؼبقًمة.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)1154
أجضا ًمسان
( )4اكظر :اًمـفاية ذم همريب إثرٓ ,سمـ إثػم (ص )108مادة ( :شمعر) ,واكظرً :
أجضا.
اًمعرب ٓسمـ مـظقر ,حتت مادة ( :شمعر) ً
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وماحلؿد هلل اًمذي مـ قمؾقـا هبذه اًمػضائؾ واعمـح ,وكسلخف اًمتقومقؼ
ًمؾعؿؾ واإلظمالص ومقف.
فائدة :اظمتُؾػ ذم معـك (شمعار) ذم احلديث اًمساسمؼ:
ومؼقؾ :اكتبف .وىمقؾ :أن وومزع .وىمقؾ :اًمقؼظة مع صقت.
وىمقؾ :اؾمتقؼظ .وىمقؾ :همػم ذًمؽ.
وشمؼدم ىمقل اسمـ إثػم ,ويمذا كؼؾف قمـف اسمـ مـظقر ذم ًمسان اًمعرب
↓ ,أهنا سمؿعـك :اؾمتقؼظ ,وهب مـ كقمف ,ويمذا ومسـرها ؿمـقخ اإلؾمالم:
اسمـ شمقؿقة  $طمقث ىمال سمعد ذيمره حلديث قمبادة ﭬ اًمساسمؼ« :ومؼد أظمؼم أن
هذه اًمؽؾامت اخلؿس ،إذا اومتتح هبا اعمستقؼظ مـ اًمؾقؾ يمالمف ،يمان ذًمؽ ؾمب ًبا
إلضماسمة دقمائف ،وًمؼبقل صالشمف ،إذا شمقضل سمعد ذًمؽ»(.)1
ويمذا ومسـرها اًمشـقخ اسمـ سماز  $ىمال سمعدما أورد طمديث قمبادة ﭬ:
«ومعـك ىمقًمف( :مـ شمعار) –أي اؾمتقؼظ.)2(»-
وهذا مـ ومضؾ اهلل شمعامم اًمقاؾمع ,ومقـبغل عمـ سمؾغف هذا اًمػضؾ ّأٓ
يػرط ومقف.
( )1جمؿقع ومتاواه ( .) 479 /22
( )4جمؿقع اًمػتاوى ,واعمؼآت اعمتـققمة اجلزء ( )26صػحة ( )43حتت ومصؾ :ومقام يشـرع
مـ اًمذيمر ,واًمدقماء قمـد اًمـقم ,واًمقؼظة.
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ىمال اسمـ طمجر « :$ىمال اسمـ سمطال :وقمد اهلل قمغم ًمسان كبقف أن مـ
هلجا ًمساكف سمتقطمقد رسمف ,واإلذقمان ًمف سماعم ُ ْؾؽ ,وآقمؽماف
اؾمتقؼظ مـ كقمف ً
سمـعؿة ُيؿده قمؾقفا ,ويـزهف قمام ٓ يؾقؼ سمف شمسبقحف ,واخلضقع ًمف سماًمتؽبػم,
واًمتسؾقؿ ًمف سماًمعجز قمـ اًمؼدرة إٓ سمعقكف ,أنف إذا دقماه أضماسمف ،وإذا صغم
ُىمبِ َؾت صالشمف ،ومقـبغل عمـ سمؾغف هذا احلديث أن يغتـؿ اًمعؿؾ سمف ,وخيؾص
كقتف ًمرسمف ▐»(.)1
اًمسـَـ اعمقىمقشمةٕ :ن ما سمعدها هل
اًمسـة كـتفل مـ قمرض ُّ
وهبذه ُّ
اًمسقاك ,وىمقلْ « :
احلَ ْؿدُ
ُؾمـَـ :آؾمتقؼاظ مـ اًمـقم ,اًمتل سمدأنا هبا وأوهلا ه
ِ
ِ ِ ِ
قر».
ّلل اًمذي َأ ْطم َقاكَا َسم ْعدَ َما َأ َما َشمـَا َوإِ ًَم ْقف اًمـ ُُّش ُ

  

ِ
ِ
اًمؾقؾ ومصغم.
مـ
( )1اًمػتح ,طمديث ( ,)1154سماب:
ومضؾ َمـ شمعار َ
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انضٍَُ غَْٛش انًَْٕقُٕذَح
ُّ
هل اًمؼسؿ اًمثاين مـ اًمســ اًمققمقة ,وهذا اًمـقع مـ اًمســ سماسمف
واؾمع ,وهق يمثػم ,ومـف ما خيتؾػ سماظمتالف إطمقال ,وإؿمخاص,
وإمايمـ ,وإوىمات.
وؾملقمرض ضماهدً ا اًمســ اًمتل شمتؽرر ذم اًمققم واًمؾقؾة ً
ؾمائال اهلل شمعامم
اًمتقومقؼ واًمسداد.
* وأول شـيء في هرا القسن :سني الطعام

صٍَُ انطؼاو
ُ
اًمسـَـ اعمقىمقشمةٕ :ن إيمؾ ,واًمشـرب ىمد
ومل أضع ُؾمـَـ اًمطعام ضؿـ ُّ
اًمســ ,وٕن أوىمات
يؽقن
ً
قمارضا ًمإلكسان ذم أي وىمت ,ومقحتاج معف شمطبقؼ ُّ
إيمؾ وإن يماكت ذم هماًمب واىمعـا اًمققم مقىمقشمة ،إٓ أهنا ذم قمصـر أوئلؽ
إومذاذ قمصـر اًمصحاسمة ,ويمذا اًمتاسمعلم مـ سمعدهؿ ,وؾمؾػ هذه إمة ًمقست
يمثػما مـفؿ ىمد ٓ
يمثػما مما كجد ,واًمؼصد أن ً
ذم هماًمبفا مقىمقشمة ,ومفؿ ٓ جيدون ً

جيد ذم يقمف ما يليمؾف ً
ومضال قمغم أن يؽقن ًمديف ـمعام يليمؾف سمقىمت حمدد!
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ومفذا كبل إمة ﷺ وكؼماؾمفا ،وظمػم اًمبشـرية ,يدظمؾ قمغم قمائشة ڤ

ات َي ْق ٍم ويؼقلَ « :يا َقمائِ َش ُة َه ْؾ ِقمـْدَ يم ُْؿ ؿمـل ٌء؟» َىما ًَم ْتَ :وم ُؼ ْؾ ُتَ :يا َر ُؾم َ
قل
َذ َ
اّللِ َما ِقمـْدَ كَا ؿمـل ٌءَ ,ىم َالَ « :وم ِن هين َصائِ ٌؿ»(.)1
ّ

وذم طمديث أيب هريرة ﭬ ىمالَ :ضماء ر ُضم ٌؾ إِ َمم رؾم ِ
اّللِ ﷺ َوم َؼ َال:
قل ّ
َ ُ
َ َ
ِ
إِين َجمْفقدَ ,وم َلرؾم َؾ إِ َمم سمع ِ ِ ِ ِ
احل هؼ َما ِقمـ ِْدي
َْ
ض ك َسائفَ ,وم َؼا ًَم ْتَ :واًمذي َسم َع َث َؽ سمِ ْ َ
ه ُ ٌ ْ َ
إٓ َما ٌءُ ,صمؿ َأ ْر َؾم َؾ َإمم ُأ ْظم َرىَ ,وم َؼا ًَم ْت ِم ْث َؾ َذًم ِ َؽَ ,طمتك ُىم ْؾ َـ ُيم ُّؾ ُفـ ِم ْث َؾ
ذًم ِ َؽَ ,َٓ :واًم ِذي َسم َع َث َؽ سمِ ْ
ػ َه َـذا
احلَ هؼ َما ِقمـ ِْدي إِٓ َما ٌءَ ,وم َؼ َالَ « :م ْـ ُيضـق ُ
اّلل ِ» ,طمتك ضـقػف ٌ
رضمؾ مـ إنصار(.)2
اًمؾقْ َؾ َةَ ,ر ِ َ
مح ُف ّ
وهؽذا اًمصحاسمة وقمغم رأؾمفؿ اًمعؿران أبق سمؽر ,وقمؿر ﭫ ,ومعـد
قل ِ
ات َي ْق ٍم َأ ْو
اّلل ﷺ َذ َ
مسؾ ٍؿ مـ طمديث أيب هريرة ﭬ َىم َالَ :ظم َر َج َر ُؾم ُ ّ
ًَم ْق َؾ ٍةَ ,وم ِن َذا ُه َق سمِ َل ِيب َسمؽ ٍْر َو ُقم َؿ َرَ ,وم َؼ َالَ « :ما َأ ْظم َر َضمؽ َُام ِم ْـ ُسمقُقشمِؽ َُام َه ِـذ ِه اًمسا َقم َة؟»
قعَ ,يا َر ُؾم َ
اّللَِ ,ىم َالَ « :و َأنَاَ ,واًم ِذي َك ْػسـل سمِقَ ِد ِه َٕ ْظم َر َضمـِل اًم َذي
قل ّ
اجل ُ
َىمآَُ ْ :
َأ ْظم َر َضمؽ َُامُ ,ىمق ُمقا » َوم َؼا ُمقا َم َع ُفَ ,وم َلتَك َر ُضم ًال ِم َـ إَن َْص ِار( ,...وومقف)َ :وما ْك َط َؾ َؼ
ِ ِ
ِ
ب ,و َذ َسم َح َهل ُ ْؿ ؿماة( ,....وذم آظمر
َوم َجا َء ُه ْؿ سمِع ْذ ٍق ومقف ُسمسـرَ ,و ََت ْ ٌرَ ,و ُر َـم ٌ
احلديث) ىم َال ََر ُؾم ُ
قل اهللِ ﷺ َٕ ِيب َسمؽ ٍْر َو ُقم َؿر ﭭَ « :واًم ِذي َك ْػسـل سمِ َق ِد ِه
ًَمت ُْس َل ُخـ َقم ْـ َه َـذا اًمـعق ِؿ َي ْق َم ا ًْم ِؼ َقا َم ِةَ ,أ ْظم َر َضمؽ ُْؿ ِم ْـ ُسم ُققشمِؽ ُُؿ ْ
قعُ ,صمؿ َمل
اجلُ ُ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1154
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2054
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ْ

ِ
ِ
قؿ»(.)1
شم َْرضم ُعقا َطمتك َأ َصا َسمؽ ُْؿ َه َـذا اًمـع ُ
اًمسـة أبق هريرة ﭬ يمام روى اًمبخاري ىمال حمؿد« :يمُـا
وها هق كاىمؾ ُّ
ِ
ِ
ان ِمـ يمَت ٍ
ان ُممش َؼ ِ
ِ
ان َومت ََؿخ َطَ ,وم َؼ َالَ :سم ْخَ ,سم ْخ َأبُق
قمـْدَ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َو َقم َؾ ْقف َصم ْق َسم َ
ْ
قل اّلل ِ
هرير َة يتَؿخ ُط ِذم ا ًْمؽَت ِ
لم ِمـ َ ِْؼم رؾم ِ
انًَ ,م َؼدْ َر َأجْتُـِل َوإِ هين ََٕ ِظم ُّر ِوم َقام َسم ْ َ
َ ُ
ُ َ َْ َ َ
ِ ِ
اجل ِائل َومقَ َض ْع ِر ْضم َؾ ُف َقم َغم ُقمـ ُِؼل,
ﷺ إِ َمم ُطم ْج َرة َقمائ َش َة َم ْغشـقا َقم َكمَ ,وم َق ِجل ُء ْ َ
ُقن ,وما ِيب ِمـ ضمـ ٍ
ُقنَ ،ما ِيب إِٓ ْ
قع»(.)2
َو ُي َرى َأ هين َ ْ
اجلُ ُ
ْ ُ
جمـ ٌ َ َ
وًمقس ومؼط أبق هريرة ﭬ ,سمؾ شملمؾ طمال همٓء اًمذيـ يسؼطقن مـ
اجلقع ذم صالهتؿ ,يمام روى اًمؽممذي مـ طمديث ومضاًمة ِ
سمـ ُقم َب ْق ٍد ﭬَ ،أن
َان إِ َذا َصغم سماًمـ ِ
َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺيم َ
اس َخيِ ُّر ِر َضم ٌال ِم ْـ َىما َمتِ ِف ْؿ ذم اًمصال َِة ِم َـ
اخلص ِ
اًمصػ ِةَ ,طمتك َشم ُؼ َ
اب َه ُمَٓ ِء َجمَاكِلمُ َ ,أ ْو
قل إ ْقم َر ُ
اب ُّ
اصةَ ,و ُه ْؿ َأ ْص َح ُ
َْ َ َ
ُقن َوم ِن َذا َصغم َر ُؾم ُ
ف إِ ًَم ْق ِف ْؿَ ،وم َؼ َالًَ « :م ْق َشم ْع َؾ ُؿ َ
َجمَاك ُ
قن َما ًَمؽ ُْؿ
قل اهلل ﷺ ا ْكصـر َ
ِ
اضم ًة»َ ,
ىمال َوم َضا ًَم ُةَ :و َأنَا َي ْق َم ِئ ٍذ َم َع
قمـْدَ اهلل َٕ ْطم َب ْبت ُْؿ َأ ْن شم َْز َدا ُدوا وما َىم ًة َو َطم َ
رؾم ِ
قل اهلل ﷺ(.)3
َ ُ
وهذا ذم زمـ ظمػم اًمؼرون ,وما سمعده مـ ىمرون اًمتاسمعلم ,واًمسؾػ ,مما
يدل قمغم أهنؿ ٓ يليمؾقن ّإٓ إذا وضمدوا ,وًمقس هلؿ أوىمات حمددة ذم
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2038
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)7324
ٌ
صحقح» ,وصححف إًمباين
طمديث
( )1رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ( .)2368وىمال« :هذا
ٌ
(اًمصحقحة .)2169
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إيمؾٕ :هنؿ وإن طمددوا رسمام ٓ جيدون ,وًمقس هذا مقـمـ سمسط شمؾؽ
اًمؼصص ,وإظمبار -ومؾؾف درهؿ ,-وكسلخف أن يؿـ قمؾقـا سمشؽره ,يمام مـ
قمؾقـا سمـعؿتف.

َ
ُسنن في الطعام:
 -1انرضًٛح أٔل انطؼاو.

ِ

يؼقلُ « :يمـ ُْت ُهم َالما ِذم َطم ْج ِر رؾم ِ
قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿ َة ﭬ َ
قل اّلل ﷺ
َ ُ
ً
قمـ َ

قش ِذم اًمصح َػ ِةَ ,وم َؼ َال ِزم رؾم ُ ِ
َت َي ِدي شمَطِ ُ
اّلل,
َويمَاك ْ
ْ
َ ُ
قل اّلل ﷺَ « :يا ُهم َال ُم َؾم هؿ َ
َويم ُْؾ سمِ َق ِؿقـ ِ َؽَ ,ويم ُْؾ ِمما َيؾِ َ
قؽ»َ ,وم َام َزا ًَم ْت شمِ ْؾ َؽ ـمِ ْع َؿتِل َسم ْعدُ (.)1
وإومضؾ أن يؼتصـر قمغم (سمسؿ اهلل) ,يمام ورد ذم اًمـصقص.
ىمال اسمـ طمجر « :$اعمراد سماًمتسؿقة قمغم اًمطعام ىمقل« :سمسؿ اهلل» ,ذم
اسمتداء إيمؾ ،وأصـرح ما ورد ذم صػة اًمتسؿقة ما أظمرضمف أبق داود ,واًمؽممذي
أطمدُ يمُؿ َوم ْؾقَ ْذيم ُِر ْاؾم َؿ
مـ ـمريؼ أم يمؾثقم قمـ قمائشة ڤ مرومق ًقما« :إ َذا أيم ََؾ َ
أن ي ْذيمُر اؾمؿ اهلل ذم أوًم ِ ِفَ ,وم ْؾق ُؼ ْؾ :سمِس ِؿ اهلل أو ًَمف و ِ
اهللْ ,
آظم َر ُه»( ,)2وًمف
ُ َ
َ
ْ
ومنن َكسـل ْ َ َ ْ َ
ؿماهد مـ طمديث أمقة سمـ خمشـل قمـد أيب داود ,واًمـ َسائل ,وأما ىمقل اًمـقوي
 $ذم أدب إيمؾ مـ [إذيمار]ِ :ص َػة اًمتسؿقة مـ أهؿ ما يـبغل معرومتف،
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5376ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2022
( )4رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)3767واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)1858وصححف إًمباين (صحقح
اجلامع .)282/1
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وإومضؾ أن يؼقل« :سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ»ِ ،ومنن ىمال« :سمسؿ اهلل» يمػاه,
اًمسـة ,ومؾؿ أر حا ادقماه مـ إومضؾقة د ً
ظماصا»(.)1
ًمقال ً
وطمصؾت ُّ
واظمتُؾػ ذم طمؽؿ اًمتسؿقة:
بل ﷺ هبا.
ومؼقؾُ :ؾمـة .وىمقؾ :واضمبةٕ :مر اًمـ ه
وإطمقط ًمؾؿسؾؿ :أٓ يؽميمفا ,وإذا كسـل اًمتسؿقة :ومنكف ُيس ُّـ أن يؼقل
إذا شمذيمرها« :سمسؿ اهلل أوًمف وآظمره».
أطمدُ يمُؿ َوم ْؾ َق ْذيم ُِر
حلديث قمائشة ڤ ،أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمال« :إ َذا أيم ََؾ َ
اؾم َؿ اهللْ ,
اؾم َؿ اهلل ذم أوًم ِ ِفَ ,وم ْؾ َق ُؼ ْؾ :سمِ ْس ِؿ اهلل أو ًَم ُف
ومنن َكسـل أ ْن َي ْذيم َُر ْ
ْ
و ِ
آظم َر ُه»(.)2
َ
ويمذًمؽ ّ
دل احلديث :قمغم أن اإلكسان يليمؾ سمقؿقـف طمتك ٓ يشاسمف
سؿ ؿماريمف اًمشـقطان ذم ـمعامف ,وإذا أيمؾ أو
اًمشـقطان ,وماعمسؾؿ إذا مل ُي ه
ؿمـرب سمشامًمف ؿماسمف اًمشـقطان سمذًمؽٕ :ن اًمشـقطان يليمؾ  ,ويشـرب سمشامًمف.
ّ
ويدل قمؾقف:
ِ
ِ
 -1طمديث طمذيػة ﭬ ىمال« :يمُـا إ َذا َطمضـركَا َم َع اًمـب هل ﷺ َـم َعا ًما َملْ
ك ََض ْع َأجْ ِد َيـَاَ ،طمتك َي ْبدَ َأ َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺَ ،وم َق َض َع َيدَ ُهَ ,وإكا َطمضـركَا َم َع ُفَ ،مر ًة
قل ّ
ِ
اًمتسؿقة قمغم اًمطعام ،وإيمؾ سماًمقؿلم.
( )1ومتح اًمباري ,طمديث ( ,)5376سماب:
( )4رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)3767واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)1858وصححف إًمباين يمام شمؼدم.
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َـم َعا ًماَ ,وم َجا َء ْت َضم ِ
ار َي ٌة يم ََلهنَا شمُدْ َوم ُعَ ,وم َذ َه َب ْت ًمِت ََض َع َيدَ َها ِذم اًمط َعا ِمَ ،وم َل َظم َذ
قل ِ
ِ ِ
َ
ايب يم ََلن َام ُيدْ َوم ُعَ ،وم َل َظم َذ سمِ َق ِد ِهَ ,وم َؼ َال َر ُؾم ُ
قل
َر ُؾم ُ ّ
اّلل ﷺ سمقَد َهاُ ,صمؿ َضما َء أ ْقم َر ِ ٌّ
ِ
اّللِ ﷺ« :إِن اًمشـق َط َ
اّلل ِ َقم َؾ ْق ِفَ ,وإك ُف َضما َء
اؾم ُؿ ّ
ّ
ان َي ْستَح ُّؾ اًمط َعا َم َأ ْن َٓ ُي ْذيم ََر ْ
ت سمِق ِدهاَ ,ومجاء ِهب َذا إَ ْقمر ِايب ًمِقست ِ
اجل ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َحؾ سمِ ِف,
ار َية ًم َق ْستَحؾ ِهبَاَ ,وم َل َظم ْذ ُ َ َ
ِهبذه ْ َ
َ ه َْ
َ َ
ت سمِ َق ِد ِهَ ,واًم ِذي َك ْػسـل سمِ َق ِد ِه إِن َيدَ ُه ِذم َي ِدي َم َع َي ِد َها»(.)1
َوم َل َظم ْذ ُ
اّلل ﷺ َىم َالَٓ« :
اّلل سمـ ُقم َؿ َر ﭭَ :أن رؾمقل ّ
 -2وطمديث قمبد ّ
َي ْل ُيم َؾـ َأ َطمدٌ ِمـْؽ ُْؿ سمِ ِش َامًم ِ ِفَ ,وَٓ َيشـر َسمـ ِهباِ ,
ومنن اًمشـق َط َ
ان َي ْليم ُُؾ سمِ ِشامًم ِ ِف
َ
ِ
ِ
ويشـرب ِهبا»َ .ىم َال :ويم َ ِ
قفاَ « :وَٓ َي ْل ُظم ُذ ِهبَا َوَٓ َي ْعطل ِهبَا»(.)2
َان كَاوم ٌع َي ِزيدُ وم َ
َ
ََ ُ َ
واًمصحقح :أن اًمشـقطان يليمؾ طمؼقؼةً :مظاهر اًمـص اًمساسمؼ.
ىمال اسمـ طمجر « :$ىمال اًمطقـبل :وحتريره ٓ شمليمؾقا سماًمشامل ،ومنن ومعؾتؿ
يمـتؿ مـ أوًمقاء اًمشـقطانِ ،ومنن اًمشـقطان محؾ أوًمقاءه قمغم ذًمؽ .اكتفك ,وومقف
قمدول قمـ اًمظاهر ،وإومم محؾ اخلؼم قمغم فماهره ,وأن اًمشـقطان يليمؾ طمؼقؼة:
ٕن اًمعؼؾ ٓ ُيقؾ ذًمؽ ،وىمد صمبت اخلؼم سمف ومال ُيتاج إمم شملويؾف»(.)3
واًمشـقطان طمريص قمغم دظمقل اًمبققتً :مقبقت ومقفا ,ويشارك أهؾفا
اّلل ﭭ أنف ؾمؿع اًمـبِل ﷺ يؼقل:
اًمطعام واًمشـراب ،قمـ ضماسمر سمـ قمبد ّ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2017
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2020
ِ
( )1ومتح اًمباري ,طمديث ( ,)5376سماب :اًمتسؿقة قمغم اًمطعام ،وإيمؾ سماًمقؿلم.
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«إِ َذا د َظم َؾ اًمرضم ُؾ سمق َتفَ ،وم َذيمَر اّلل ِقمـْدَ د ُظمقًم ِ ِف و ِقمـْدَ َـمع ِ
ام ِفَ ،ىم َال اًمشـق َط ُ
ان:
َ
َ
ُ
ُ َْ ُ
َ
َ َّ
اّلل ِقمـْدَ ُد ُظمقًم ِ ِفَ ،ىم َال
َٓ َمبِ َ
قت ًَمؽ ُْؿ َوَٓ َقم َشا َءَ ,وإِ َذا َد َظم َؾ َوم َؾ ْؿ َي ْذيم ُِر ّ َ
قت وإِ َذا َمل ي ْذيم ُِر اّلل ِقمـْدَ َـمع ِ
اًمشـق َط ُ
قت
ام ِفَ ،ىم َالَ :أ ْد َر ْيمت ُُؿ ا ْعمَبِ َ
َ
انَ :أ ْد َر ْيمت ُُؿ ا ْعمَبِ َ َ ْ َ
َّ
َوا ًْم َع َشا َء»(.)1

 -2األكم يًا ٚه.ٙ

حا ؾمبؼ مـ طمديث قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿة ﭬ وومقف ىمقل اًمـبل ﷺ:
« َويم ُْؾ ِمما َيؾِ َ
قؽ» .
ىمال اًمـقوي « :$واًمثاًمثة :إيمؾ مما يؾقفٕ :ن أيمؾف مـ مقضع يد
صاطمبف ؾمقء قمشـرة ,وشمرك مروءة ,ومؼد يتؼذره صاطمبفٓ ,ؾمـقام ذم إمراق
وؿمبففا»(.)2
وىمال اسمـ طمجر« :$ىمؾتّ :
ويدل قمغم وضمقب إيمؾ سماًمقؿلم ,ورود
اًمققمقد ذم إيمؾ سماًمشامل ومػل صحقح مسؾؿ مـ طمديث ؾمؾؿة سمـ إيمقع
ﭭَ « :أن ر ُضم ًال َأيم ََؾ ِقمـْدَ رؾم ِ
قل اّللِ ﷺ سمِ ِش َامًمِ ِف َوم َؼ َال« :يم ُْؾ سمِ َق ِؿقـ ِ َؽ» َىم َالَٓ :
َ ُ
َ
ِ
قعَ ,ىم َالْ َٓ « :اؾم َت َط ْع َت» َما َمـَ َع ُف إِٓ ا ًْم ِؽ ْ ُؼم َ ,ىم َالَ :وم َام َر َوم َع َفا إِ َمم ِوم ِقف(.)4(»)3
َأ ْؾمتَط ُ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2018
( )4ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ  ,طمديث ( ,)2022سماب :آداب اًمطعام واًمشـراب وأطمؽامفام.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2021
ِ
( )2ومتح اًمباري  ,طمديث ( ,)5376سماب :اًمتسؿقة قمغم اًمطعام ،وإيمؾ سماًمقؿلم.
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 -3أخز انهقًح انضاقطحٔ ,إياطح يا تٓا يٍ أرٖٔ ,أكهٓا.

اًمسـة أنف إذا وىمعت اًمؾؼؿة قمغم ؾمػرة اًمطعام ,أو همػمها أن يلظمذها,
ومؿـ ُّ
ًمؾسـة ,ودطمر
ويؿقط ما يعؾؼ هبا مـ أذى ,صمؿ ًمقليمؾفا ومنن ذم هذا شمطبقؼ ُّ
ًمؾشـقطان اًمذي ُيرص قمغم مشاريمة م ْـ يليمؾ ,وًمق سمؾؼؿة ؾماىمطة مـف.
ّ
ويدل قمؾقف:
طمديث َضماسمِ ٍر ﭬ ىمال :ؾمؿعت اًمـبل ﷺ يؼقل« :إِن اًمشـق َط َ
ُيضـر
ان َ ْ
َأطمدَ يمُؿ ِقمـْدَ يم هُؾ ؿمـل ٍء ِمـ َؿم ْلنِ ِف ,طمتك َُيضـره ِقمـْدَ َـمع ِ
ت ِم ْـ
ام ِفَ ,وم ِن َذا َؾم َؼ َط ْ
َ
ْ ُ
َ
ْ
َ ْ
ِ
ِ
َان ِهبا ِمـ َأ َذىُ ,صمؿ ًْمق ْل ُيم ْؾفا ,وَٓ يدَ ْقمفا ًمِؾشـق َط ِ
ان,
َ َ َ َ َ
َأ َطمديم ُُؿ اًم ُّؾ ْؼ َؿ ُة َوم ْؾ ُقؿ ْط َما يم َ َ ْ ً
َوم ِن َذا َومر َغ َوم ْؾق ْؾع ْؼ َأصاسمِعفَ ,وم ِنكف َٓ يدْ ِري ِذم َأي َـمع ِ
ام ِف َشمؽُق ُن ا ًْم َ َؼم َيم ُة»(.)1
ه َ
َ َ َ َُ ُ َ
َ
طمريصا قمغم مشاريمة اإلكسان ذم يمؾ
واعمتلمؾ ًمؾحديث جيد اًمشـقطان
ً
يمثػما مـ ؿملنف ,ومما ّ
يدل قمغم
أمقرهً :مقـزع اًمؼميمة مـ طمقاشمف ،ويػسد قمؾقف ً
طمرصف قمغم مالزمة اًمعبد ذم يمؾ أمقره ىمقًمف ﷺ« :إِن اًمشـق َط َ
ُيضـر
ان َ ْ
َأ َطمدَ يم ُْؿ ِقمـْدَ يم هُؾ ؿمـل ٍء ِم ْـ َؿم ْلنِ ِف» ,وضماءت إدًمة مبقـة سمعضا مـ هذه
إمقر قمغم وضمف اخلصقص ,مـفا ما شمؼدم ذيمره ذم اًمطعام ,واعمبقت,
اًمسـَـ اًمؼادمة -سمنذن اهلل شمعامم.-
وؾمـقليت همػم ذًمؽ ذم ُّ

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2033
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 -4نؼق األصاتغ.

وًمعؼفا -أي حلسفا سمطرف اًمؾسان ,-وماًمسـة أن يؾعؼفا ,أو ي ِ
ؾع ْؼفا
ُ
ُّ

همػمه يمزوضمتف ً
اًمسـة أٓ يؿسح ما يعؾؼ سمقده سمؿـديؾ ,وكحقه طمتك
مثال ,سمؾ ُّ
يؾعؼفا.
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث ضماسمر ﭬ اًمساسمؼ.
وذم اًمصحقحلم مـ طمديث اسمـ قم ّباس ﭭ أن اًمـبل ﷺ ىمال« :إِ َذا
َأيم ََؾ َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم َال َي ْؿ َس ْح َيدَ ُه َطمتك َي ْؾ َع َؼ َفاَ ,أ ْو ُي ْؾ ِع َؼ َفا»(.)1

وذم طمديث ضماسمر ﭬ قمـد مسؾؿَ « :وَٓ َي ْؿ َس ْح َيدَ ُه سمِا ْعمِـ ِْد ِ
يؾ َطمتك
ي ْؾع َؼ َأصاسمِعفَ ,وم ِنكف َٓ يدْ ِري ِذم َأي َـمع ِ
ام ِف ا ًْم َ َؼم َيم ُة»(.)2
ه َ
َ َ َ َُ ُ َ
 -5صَهْدُ انقَصْؼَح.

واعمؼصقد ِمـ ؾم ْؾ ِ
ت اًم َؼ ْص َعة :شمـظقػ أيمؾ طماومتف مـ اًمطعام,
َ
ً
اًمسـة ّأٓ ُي ْب ِؼل ؿمـق ًئا ذم طماومتف اًمتل يليمؾ مـفا,
ومؿثال :مـ يليمؾ ً
أرزا ,ومنن ُّ
ومقؿسح ما سمؼل ذم طماومتف ,ويليمؾف ,ومؼد شمؽقن اًمؼميمة ذم هذا اعمتبؼل.
ّ
بل ﷺ َأ ْن ك َْس ُؾ َت
ويدل قمؾقف :طمديث أنس ﭬ ىمالَ « :و َأ َم َركَا ّ -
أي اًمـ ّ
ا ًْم َؼصع َة»()3

ْ َ

رواه مسؾؿ ,وذم رواية ًمف مـ طمديث أيب هريرة ﭬ :

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5456ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2033
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2033
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2034
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« َو ًْمقَ ْس ُؾ ْت َأ َطمدُ يم ُُؿ اًمص ْح َػ َة»(.)1
ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$أمره سمنؾمالت اًمصحـ أو اًمؼصعة,
اكتفقت وملؾمؾِتْف ,سمؿعـك :أن شمتبع ما قمؾؼ
وهق :اإلكاء اًمذي ومقف اًمطعام ,ومنذا
َ
اًمسـة اًمتل همػؾ قمـفا
ومقف مـ ـمعام سملصاسمعؽ ,وشمؾعؼفا ,ومفذا ً
أجضا مـ ُّ
أجضا ,إذا ومرهمقا مـ
يمثػم مـ اًمـاس مع إؾمػ طمتك مـ ـمؾبة اًمعؾؿ ً
إيمؾ وضمدت اجلفة اًمتل شمؾقفؿ ما زال إيمؾ سماىم ًقا ومقفا ٓ ,يؾعؼقن ما ذم
اًمصحػة ,وهذا ظمالف ما أمر سمف اًمـبل ﷺ»(.)2
 -6األكم تصالز أصاتغ.

واًمسـة أن يليمؾ سمثالث أصاسمع ,وهذا ومقام ُُيؿؾ سمثالث أصاسمع يماًمتؿر
ُّ

ً
مثال.

ِ

ويدل قمؾقف :طمديث َيم ْع ِ
َان َر ُؾم ُ
ّ
ب ْسم ِـ ماًمؽ ﭬ ىمال« :يم َ
اّلل ﷺ
قل ّ

ي ْليم ُُؾ سمِ َثال ِ
َث َأ َصاسمِ َعَ ,و َي ْؾ َع ُؼ َيدَ ُه َىم ْب َؾ َأ ْن َي ْؿ َس َح َفا»(.)3
َ

ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$يـبغل ًمإلكسان أن يليمؾ سمثالث
أصاسمع :اًمقؾمطك ,واًمسباسمة ,واإلهبامٕ :ن ذًمؽ ُّ
أدل قمغم قمدم اًمشـره,
ّ
وأدل قمغم اًمتقاضع ,وًمؽـ هذا ذم اًمطعام اًمذي يؽػل ومقف صمالث أصاسمع,
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2035
( )4ؿمـرح رياض اًمصاحللم (.) 892/1
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2032
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أما اًمطعام اًمذي ٓ يؽػل ومقف صمالث أصاسمع مثؾ :إرز ,ومال سملس سملن شمليمؾ
سمليمثرً ,مؽـ اًمشـلء اًمذي شمؽػل ومقف إصاسمع اًمثالصمة يؼتصـر قمؾقفا ,ومنن هذا
ُؾمـة اًمـبل ﷺ»(. )1

ىمال اًمـقوي  :$وىمقًمف ﷺ َٓ« :شمَدْ ُر َ
ون ِذم َأجه ِف ا ًْم َ َؼم َيم ُة» معـاه -واهلل

أقمؾؿ :أن اًمطعام اًمذي ُيضـره اإلكسان ومقف سمريمة ,وٓ يدري أن شمؾؽ
اًمؼميمة ومقام أيمؾف ,أو ومقام سمؼل قمغم أصاسمعف ,أو ومقام سمؼل ذم أؾمػؾ اًمؼصعة ,أو
ذم اًمؾؼؿة اًمساىمطة ،ومقـبغل أن ُياومظ قمغم هذا يمؾفً :متحصؾ اًمؼميمة،
وأصؾ اًمؼميمة :اًمزيادة ،وصمبقت اخلػم ,واإلمتاع سمف ,واعمراد هـا -واهلل
أقمؾؿ :-ما ُيصؾ سمف اًمتغذية ,وشمسؾؿ قماىمبتف مـ أذى ،ويؼقى قمغم ـماقمة
اهلل شمعامم وهمػم ذًمؽ»(.)2
 -7انرُفش خاسض اإلَاء شالشًا.

ِ
ِ
اإلكاء قمغم صمالث دومعات ,واًم ّتـػس سمعد يمؾ واطمدة.
اًمسـ ِة ؿمـرب
مـ ُّ
ويدل قمؾقف :طمديث َأن ٍ
َان َر ُؾم ُ
ّ
َس ﭬ ىمال« :يم َ
اّلل ِ ﷺ َي َتـَػ ُس ِذم
قل ّ
اًمشـر ِ
ال ًصماَ ،و َي ُؼ ُ
اب َصم َ
قل« :إِك ُف َأ ْر َوىَ ,و َأب ْ َرأ َُ ,و َأ ْم َرأ ُ»َ ,ىم َال َأن ٌَس ﭬ َ « :وم َلنَا َأتَـَػ ُس
ِذم اًمشـر ِ
اب َصم َ
ال ًصما»( ,)3وذم رواية أيب داود« :أهـل»( ,)4سمدل ىمقًمفَ « :أ ْر َوى».
( )1ؿمـرح رياض اًمصاحللم (.) 1069 /2
( )4ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ ,طمديث ( ,)2033سماب( :اؾمتحباب ًمعؼ إصاسمع واًمؼصعة .)...
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5631ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2028
( )2رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)3727وصححف إًمباين (اًمصحقحة .)387
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واعمؼصقد مـ اًمتـػس ذم اإلكاء :اًمتـػس أثـاء ؿمـرسمف ًمإلكاء ,سمؿعـك :أنف
يتـػس ظمارج اإلكاءٕ :ن اًمتـػس ذم اإلكاء مؽروه :حلديث أيب َىمتادة ﭬ

ذم اًمصحقحلم ,ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ« :إِ َذا ؿمـر َب َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم َال َي َتـَػ ْس ِذم
اإلك ِ
ِْ
َاء»(.)1
اًمر ّي ,أي :أيمثر ريا,
ىمال اًمـقوي « :$وىمقًمف ﷺ« :أروى» مـ ه
وأمرأ ,وأبرأ مفؿقزان ،ومعـك« :أبرأ » ,أي  :أبرأ مـ أخؿ اًمعطش ،وىمقؾ:

«أبرأ » ,أي :أؾمؾؿ مـ مرض ,أو أذىُ ,يصؾ سمسبب اًمشـرب ذم كػس
واطمد ،ومعـك« :أمرأ » ,أي :أمجؾ اكسـقا ًهما -واهلل أقمؾؿ.)2(»-
 -8دًذ اهلل ذؼانٗ تؼذ انطؼاو.

ّ
ويدل قمغم هذه اًمسـة :طمديث أنس سمـ ماًمؽ ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل
اّلل ًَم َ ْػمضـك َقم ِـ ا ًْم َع ْب ِد َأ ْن َي ْليم َُؾ إَ ْيم َؾ َة َومقَ ْح َؿدَ ُه َقم َؾقْ َفاَ ,أ ْو
اّلل ﷺ« :إِن ّ
ّ
َيشـر َب اًمشـر َسم َة َومقَ ْح َؿدَ ُه َقم َؾقْ َفا»(.)3
وشملمؾ أن محدك اهلل سمعد اًمشـرب أو إيمؾ يرضـل اهلل شمعامم مـ ومقق
ؾمبع ؾماموات ,وملدم ؿمؽره قمغم كعؿف ,ومحده قمغم ومضؾفً :متؽقن ممـ
اصطػاهؿ اهلل سمؼقًمف ( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ).
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5630ومسؾؿ سمرىمؿ (.)267
( )4ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ ,طمديث ( , )2028سماب( :يمراهة اًمتـػس ذم كػس اإلكاء .)...
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2743
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وًمؾحؿد صـقغ متـققمة ,مـفا:
احلؿدُ ِّلل ِ يمَثِػما َـمقبا مباريمًا ومِ ِ
قف َهم ْ َػم َمؽ ِْػ ٍّلَ ,و َٓ ُم َقدعٍَ ,و َٓ
ً هً ُ َ َ
أْ َ ْ « -
ُم ْس َت ْغـًك َقمـْ ُف َرسمـَا»(.)1
احلَ ْؿدُ ِّلل ِ اًم ِذي َيم َػاكَا َو َأ ْر َواكَا َهم ْػم َمؽ ِْػ ٍّلَ ,و َٓ َم ْؽ ُػ ٍ
بْ « -
قر»(.)2
َ
(همػم م ِ
ؽػ ٍّلٍ) :أي :همػم حمتاج إمم أطمد  ،ومفق اًمذي يطعؿ قمباده
َ َ
ويؽػقفؿ( ,وٓ ُمقدع) :سمػتح اًمدال ,وشمشديدها ,أي :همػم مؽموك,
(و َٓ َم ْؽ ُػ ٍ
(أر َواكَا) :مـ ِ
قر) :أي :جمحقد
اًمر ّيَ ,
( َيم َػاكَا) :مـ اًمؽػاية ,و ْ
ومضؾف وكعؿتف.
 -9االجرًاع ػهٗ انطؼاو.

اًمتػرق ومقف.
اًمسـة آضمتامع قمغم اًمطعام ,وقمدم ُّ
مـ ُّ

قل اّلل ِ
ِ ِ
ّ
اّلل ﭭ يؼقل :ؾمؿ ْع ُت َر ُؾم َ ّ
ويدل قمؾقف :طمديث ضماسمر سمـ قمبد ّ
قلَ « :ـمعام ا ًْمق ِ
َلمَ ,و َـم َعا ُم آ ْصمـ ْ ِ
اطم ِد َيؽ ِْػل آ ْصمـ ْ ِ
ﷺ َي ُؼ ُ
َلم َيؽ ِْػل إَ ْر َسم َع َة,
َ ُ َ
َو َـم َعا ُم إَ ْر َسم َع ِة َيؽ ِْػل اًمث َامكِقَ َة»(.)3
ىمال اسمـ طمجر « :$وقمـد اًمطؼماين مـ طمديث اسمـ قمؿر ﭭ ما
اًمعؾة ذم ذًمؽ ,وأوًمفُ « :يم ُؾقا َمجِقعا وٓ َشم َػر ُىمقاَ ،وم ِنن َـمعام ا ًْمق ِ
يرؿمد إمم ِ
اطم ِد
َ َ َ
ً َ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5458مـ طمديث أيب أمامة ﭬ.
أجضا.
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5459مـ طمديث أيب أمامة ﭬ ً
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2059
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َيؽ ِْػل آ ْصمـ ْ ِ
َلم»( )1احلديث ،ومقمظمذ مـف أن اًمؽػاية شمـشل قمـ سمريمة آضمتامع,
وأن اجلؿع يمؾام يمثر ازدادت اًمؼميمة»(.)2
ىمال اسمـ اًمؼقؿ « :$وًمؾتسؿقة ذم أول اًمطعام واًمشـراب ,ومحد اهلل
شملثػم قمجقب ذم كػعف واؾمتؿرا ئف ,ودومع مضـرشمف ,ىمال اإلمام أمحد:
ذم آظمرهٌ ,

ومحد اهلل ذم
إذا مجع اًمطعام أرسم ًعا ومؼد يمؿؾ :إذا ُذيمر اؾمؿ اهلل ذم أوًمفُ ,
آظمره ,ويمثرت قمؾقف إجدي ,ويمان مـ ِطمؾ»(.)3
 -10يذح انطؼاو إرا أػجثّ.

ِ
اًمسـة :مدح اًمطعام إذا أقمجبف ,وٓ ّ
ؿمؽ أنف ٓ يؿدطمف إٓ سمام ومقف.
مـ ُّ
ّ
اّلل ﭬ َأن اًمـبِل ﷺ َؾم َل َل َأ ْه َؾ ُف
ويدل قمؾقف :طمديث ضماسمر سمـ قمبد ّ
إُ ُد َمَ ,وم َؼا ًُمقاَ :ما ِقمـْدَ كَا إِٓ َظم ٌّؾَ ,ومدَ َقما سمِ ِفَ ,وم َج َع َؾ َي ْليم ُُؾ سمِ ِف َو َي ُؼ ُ
قل« :كِ ْع َؿ
اخلَ ُّؾ .كِ ْع َؿ إُ ُد ُم ْ
إُ ُد ُم ْ
اخلَ ُّؾ»( ,)4واخلَ ُّؾ مـ أنقاع اإلدام قمـدهؿ وهق طمؾق
ًمقس طمامض ,يماخلؾ اًمذي قمـدكا اًمققم.
وسمقب اًمـقوي  $ذم رياض اًمصاحللم قمغم هذا احلديث[ :سمابٓ :
يعقب اًمطعام  ,واؾمتحباب مدطمف].
( )1أظمرضمف اًمطؼماين (.)7444/259/7
اًمقاطمد ي ِ
ِ
ؽػل آصمـَلمِ.
( )4اًمػتح ,طمديث ( ,)5392سماب :ـمعا ُم
َ
( )1زاد اعمعاد (.) 232 / 4
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2052
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بل ﷺ أنف إذا
ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم« :$وهذا ً
أجضا مـ هدي اًمـ ّ
أقمجبف اًمطعام أثـك قمؾقف ,ويمذًمؽ ً
مثال ًمق أثـقت قمغم اخلبز ,ىمؾت :كعؿ
أجضا ُؾمـة اًمرؾمقل ﷺ»(.)1
اخلبز ظمبز سمـل ومالن ,أو ما أؿمبف ذًمؽ ,ومفذا ً
بل ﷺ
يمثػما ما يؼع اًمـاس ذم ظمالف ُؾمـة اًمـ ّ
واعمتلمؾ ًمقاىمعـا جيد ً

أجضا ,وذًمؽ سمعقبفؿ ًمؾطعام,
اًمسـة سمؾ ظماًمػقها ً
ومفؿ مل يؽتػقا سمؽمك ُّ
وذمفؿ ًمف ذم سمعض إطمقان ,وهذا ظمالف هديف ﷺ ,ومػل اًمصحقحلم مـ
اب اًمـبِ ُّل ﷺ َـم َعا ًما َىم ُّط إِ ْن ْ
اؿمت ََفا ُه َأ َيم َؾ ُف
طمديث أيب هرير َة ﭬ ىمالَ « :ما َقم َ
َوإِٓ شم ََر َيم ُف»(.)2

 -11انذػاء نصادة انطؼاو.

ِ

اّلل سمـ ُسمسـر ﭬ ىمال« :ك ََز َل َر ُؾم ُ
ّ
اّلل ﷺ
قل ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمبد ّ

ِ
ِ ِ
َ
ُِ
َ
يت سمِت َْؿ ٍر َومؽ َ
َان
َقم َغم أ ِيبَ ,ىم َالَ :وم َؼر ْسمـَا إ ًَم ْقف َـم َعا ًما َو َو ْـم َب ًةَ ,ومليم ََؾ مـ َْفاُ ,صمؿ أ َ
ِ
ُِ
يت
َي ْل ُيم ُؾ ُفَ ,و ُي ْؾ ِؼل اًمـ َقى َسم ْ َ
لم إِ ْص َب َع ْقفَ ,و َ ْ
جي َؿ ُع اًمسب َاسم َة َوا ًْم ُق ْؾم َطكُ ,صمؿ أ َ
سمِشـر ٍ
َاو ًَم ُف اًم ِذي َقم ْـ َي ِؿقـ ِ ِفَ ,ىم َال َوم َؼ َال َأ ِيبَ ،و َأ َظم َذ سمِؾِ َجا ِم
اب َومشـر َسم ُفُ ,صمؿ ك َ
ِِ
اّلل ًَمـَاَ ,وم َؼ َال« :اًمؾ ُفؿ َسم ِ
ار ْك َهل ُ ْؿ ِذم َما َر َز ْىم َت ُف ْؿَ ,وا ْهم ِػ ْر َهل ُ ْؿ,
َداسمتف :ا ْد ُع ّ َ
مح ُف ْؿ»(.)3
َو ْار َ ْ
( )1ؿمـرح رياض اًمصاحللم (.)1057/2
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3563ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2064
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2042
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و(اًمق ْـم َبة) :هل احلقس اًمذي جيؿع اًمتؿر اًمؼمين ,وإىمط اعمدىمقق,
َ
واًمسؿـ.
 وًمق أظمرج َم ْـ أيمؾ اًمتؿر يمام أظمرج اًمـبل ﷺ اًمـقاة ومفق أومضؾ،ومنن احلديث دل قمغم أن اًمـبل ﷺ خيرج كقى اًمتؿر سملم اًمسباسمة,
واًمقؾمطك ,وجيؿعفام.
ِ
صائام أن ُيضـر اًمقًمقؿة ,ويدقمق
اًمسـة طمتك وإن يمان
 ومـ ًُّ
ًمصاطمب اًمطعام ,وًمق مل يليمؾ.
ّ
اّلل ﷺ« :إِ َذا
ويدل قمؾقف :طمديث أيب ُه َر ْي َرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل ّ
ُد ِقمل َأ َطمدُ يمُؿ َوم ْؾقُ ِ
َان َصائِ ًام َوم ْؾقُ َص هؾَ ،وإِ ْن يم َ
بَ ،وم ِن ْن يم َ
َان ُم ْػطِ ًرا َوم ْؾقَ ْط َع ْؿ»(,)1
ج ْ
ْ
َ
ومعـك ( َوم ْؾقُ َص هؾ) :أي ومؾقدع هلؿٕ :ن اًمصالة ًمغة :اًمدقماء.

 -12اصرذثاب أٌ ٚضق ٙانشاسب يٍَ ػهٗ  ًُّٛٚقثم ٚضاسِ.

اًمسـة أن يعطل َمـ قمغم يؿقـف ىمبؾ
واعمؼصقد :أنف إذا ؿمـرب ومؿـ ُّ
ؿمامًمف.
ويدل قمؾقف :طمديث َأن ِ
َس سمـ ماًمؽ ﭬ ىمالَ « :أتَاكَا َر ُؾم ُ
ّ
اّللِ ﷺ ِذم
قل ّ
د ِاركَاَ ,وماؾمتَس َؼكَ ,ومح َؾبـَا ًَمف َؿماةًُ ,صمؿ ُؿمب ُتف ِمـ م ِ
اء سمِ ْئ ِري َه ِـذ ِهَ ,ىم َال:
َ ْ ُ
َ
ْ ُ ْ َ
ْ ْ
ِ
ِ
اّللَ ,و َأبُق َسمؽ ٍْر َقم ْـ َي َس ِ
اّلل ﷺَ ,ومشـر َب َر ُؾم ُ
َوم َل ْقم َط ْق ُت َر ُؾم َ
ار ِهَ ،و ُقم َؿ ُر
قل ّ
قل ّ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1431
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َ
ايب َقم ْـ َي ِؿقـ ِ ِفَ ,وم َؾام َوم َر َغ َر ُؾم ُ
اّللِ ِم ْـ ؿمـرسمِ ِفَ ،ىم َال ُقم َؿ ُرَ :ه َـذا
ِو َضم َ
قل ّ
اه ُفَ ،وأ ْقم َر ِ ٌّ
اّلل ِ ُي ِر ِيف إيا ُهَ ,وم َل ْقم َطك َر ُؾم ُ
َأبُق َسمؽ ٍْرَ ,يا َر ُؾم َ
اّلل ِ إَ ْقم َر ِايبَ ،وشم ََر َك َأبَا
قل ّ
قل ّ
َسمؽ ٍْر َو ُقم َؿ َرَ ,و َىم َال َر ُؾم ُ
ُقن ،إَجْ َؿـ َ
ُقن ،إَجْ َؿـ َ
اّللِ ﷺ« :إَجْ َؿـ َ
ُقن»َ ,ىم َال
قل ّ
َأن ٌَس ﭬ َ « :وم ْف َل ُؾمـ ٌةَ ،وم ْف َل ُؾمـ ٌةَ ،وم ْف َل ُؾمـة»(.)1
قل ِ
ِِ
ُِ
يت
وطمديث َؾم ْف ِؾ سمـ ؾمعد اًمساقمد هي ﭬ َ :أن َر ُؾم َ ّ
اّلل ﷺ أ َ
ال ٌم َو َقم ْـ َي َس ِ
سمِشـر ٍ
ار ِه َأؿمـق ٌ
اخَ ,وم َؼ َال ًم ِ ْؾ ُغ َ
ابَ ,ومشـر َب ِمـْ ُفَ ,و َقم ْـ َي ِؿقـ ِ ِف ُهم َ
ال ِم:
« َأت َْل َذ ُن ِزم َأ ْن ُأ ْقمطِ َل َه ُـمَٓ ِء؟» َوم َؼ َال ا ًْم ُغ َ
اّللُِ َٓ ,أوصمِ ُر سمِـَصـقبِل ِمـ َْؽ
ال ُمَ ,َٓ :و ّ
َأ َطمدً اَ ,ىم َالَ :ومتَؾ ُف َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ ِذم َي ِد ِه(.)2
قل ّ
اًمسـة اًمقاضحة ،وهق
ىمال اًمـقوي « :$ذم هذه إطماديث سمقان هذه ُّ
مقاومؼ حا شمظاهرت قمؾقف دٓئؾ اًمشـرع مـ اؾمتحباب اًمتقامـ ذم يمؾ ما يمان
صغػما
مـ أنقاع اإليمرام ،وومقف :أن إجؿـ ذم اًمشـراب وكحقه يؼدم ,وإن يمان
ً

ً
مػضقٕٓ :ن رؾمقل اهلل ﷺ ىمدم إقمرايب ,واًمغالم قمغم أيب سمؽر ﭬ,
أو
وأما شمؼديؿ إوماضؾ ,واًمؽبار ومفق قمـد اًمتساوي ذم سماىمل إوصاف ,وهلذا
يؼدم إقمؾؿ ,وإىمرأ  ,قمغم إؾمـ اًمـسـقب ذم اإلمامة ذم اًمصالة»(.)3
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)2571ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2029
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)2605ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2030
( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ  ,طمديث ( ,)2029سماب :اؾمتحباب إدارة احاء واًمؾبـ وكحقمها
قمغم يؿلم اعمبتدئ.
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

181

 -13صاق ٙانقٕو آخشْى شـش ًتا.

ُيسـ عمـ يسؼل مجاقمة أن يؽقن آظمرهؿ ؿمـر ًسما.
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب ىمتادة ﭬ اًمطقيؾ ,وومقف :ىمالَ ...« :وم َج َع َؾ
قل اّللِ
قل ِ
قف ْؿَ ,طمتك َما َسم ِؼ َل َهم ْ ِ
ب َو َأ ْؾم ِؼ ِ
ػميَ ,و َهم ْ ُػم َر ُؾم ِ ّ
اّلل ﷺ َي ُص ُّ
َر ُؾم ُ ّ
ﷺَ ,ىم َال ُصمؿ َصب َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ َوم َؼ َال ِزم« :اؿمـر ْب»َ ,وم ُؼ ْؾ ُتَ َٓ :أؿمـر ُب
قل ّ
قل اّللَِ ,ىم َال« :إِن ؾماىمِل ا ًْم َؼق ِم ِ
آظم ُر ُه ْؿ ؿمـر ًسما»َ ,ىم َال:
َ َ ْ
َطمتك َشمشـر َب َيا َر ُؾم َ ّ
َومشـر ْسم ُت َوؿمـر َب َر ُؾم ُ
اّللِ.)1(»...
قل ّ

فائدة:
اًمسـة عمـ ؿمـرب ًمبـًا أن يتؿضؿض سماحاء سمعد ؿمـرسمف ًمؾبـً :مقزيؾ
ومـ ُّ
ما ذم ومؿف مـ اًمدؾمؿ اًمذي يؽقن مـ اًمؾبـ.
ويدل قمؾقف :طمديث ْاسم ِـ َقمب ٍ
ّ
اس ﭭَ :أن اًمـبِل ﷺ ؿمـر َب ًَم َبـًاَ ,ومدَ َقما
سمِ َام ٍءَ ,ومت ََؿ ْض َؿ َضَ ،و َىم َال« :إِن ًَم ُف َد َؾم ًام»(.)2
 -14ذغطٛح اإلَاءٔ ,ركش اصى اهلل ذؼانٗ ػُذ قذٔو انهٛم.

ُي َس ُّـ شمغطقة اإلكاء اعمؽشقف قمـد ىمدوم اًمؾقؾ ,وإيؽاء اًمسؼاء  -أي:
إهمالىمف -إن يمان ًمف همؾ ًؼا  ,وذيمر اؾمؿ اهلل قمـد ذًمؽ.
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)681
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)211ومسؾؿ سمرىمؿ (.)358
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قل اّلل ِ
ِ
ّ
اّلل ﭭ َىم َالَ :ؾمؿ ْع ُت َر ُؾم َ ّ
ويدل قمؾقف :طمديث ضماسمر ْسم ِـ قمبد ّ
قلَ « :هم ُّطقا ِ
ﷺ َي ُؼ ُ
اًمس َؼا َءَ ,ومنن ِذم اًمسـ َِة ًَمقْ َؾ ًة َيـ ِْز ُل ومِق َفا َو َسما ٌء,
اإلكَا َءَ ,و َأ ْويمُقا ه
ِ ٍ
ٍ
اء ًَمقس َقم َؾق ِف ِويمَاء ،إِٓ ك ََز َل ومِ ِ
ِ ِ
قف ِم ْـ ذًم ِ َؽ
ْ
َٓ َي ُؿ ُّر سمِ ِنكَاء ًَم ْق َس َقم َؾ ْقف هم َطا ٌءَ ،أ ْو ؾم َؼ ْ َ
ٌ
ا ًْمقسم ِ
اء»( ,)1وقمـد اًمبخاري مـ طمديث ٍ
أجضاَ « :و َأ ْويمُقا ىمِ َر َسم ُؽ ْؿ,
ضماسمر ﭬ ً
ََ
ِ
ِ
ِ
اؾم َؿ اّللَ ,و ًَم ْق َأ ْن َشم ْع ُر ُضقا َقم َؾ ْق َفا
اؾم َؿ اّللَ ,و َمخ ُهروا آك َقتَؽ ُْؿَ ,وا ْذيم ُُروا ْ
َوا ْذيم ُُروا ْ
ؿمـق ًئا»(.)2

 وذم احلديث سمقان ِاًمعؾة اًمتل مـ أضمؾفا ُأمر اعمسؾؿ سمنهمالق وَتؿػم

– أي :شمغطقة -يمؾ إكاء :وذًمؽ أنف ذم أطمدى ًمقازم يمؾ َؾمـَة يـزل وسماء,

واًمقسماء هق :اعمرض ,ومال يؽمك إكاء ,وٓ ؾمؼاء مؽشق ًوما إٓ كزل ومقف ,ومؽؿ
مـ إكسان أصاسمف اعمرض سمعد ؿمـرسمف إلكاء مؽشقف أصاسمف ما كزل مـ
اًمسـة! ومقا اهلل ما أقمظؿ ؿمـريعتـا
اًمقسماء ,وٓ يعؾؿ أنف سمسبب شمػريطف هبذه ُّ
ومقفا اخلؼم قمـ كػع اًمعبد ,وصحتف ,ذم اًمدكقا وأظمرة!.
ويا اهلل ما أقمظؿ همػؾتـا ,وشمػريطـا ذم اؾمتحضار قمظؿة ديــا!.
اًمسـة ,طمتك أرؿمد
 -وذم احلديث دًٓمة قمغم أمهقة احلػاظ قمغم هذه ُّ

اًمـبل ﷺ ,إمم أدكك إمقر حلػظ اإلكاء ,سملن :مـ مل جيد ما يغ هطل سمف إكاءه
يبلم أن
أن يعرض قمغم إكائف ؿمـق ًئا وًمق قمق ًدا ,وضماء قمـد اًمبخاري ما ه
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2014
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)5623
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

183

ظماصا سماًمشـراب ومؼط ,ومعـ ضماسمر ﭬ:
اًمتغطقة ًمؾطعام واًمشـراب ,وًمقس ً
ِ
ِ
َأن َر ُؾم َ
اب
,و َهم هؾ ُؼقا ْإَبْ َق َ
قح إِ َذا َر َىمدْ شم ُْؿ َ
قل اّلل ﷺ َىم َالَ « :أ ْـمػئُقا ا ْعم ََصاسمِ َ
و َأويمُقا ْإَؾم ِؼق َة  ,و َمخهروا اًمطعام واًمشـراب ,و َأطم ِسبف َىم َال :و ًَمق سمِعقدٍ
َ ْ ُ
َ َ ْ ُُ
َ َ َ
ْ َ
َ ْ
َ ُ
َشم ْع ُر ُض ُف َقم َؾقْ ِف»(.)1
 وذم طمديث ضماسمر ﭬ قمـد مسؾؿ ذم رواية أظمرى ما ّيدل قمغم أن
هـاك ِقمؾة أظمرى مـ شمغطقة إواين ,وهل :أن اًمشـقطان طمريص قمغم إومساد
ـمعام اإلكسان ,واؾمتحالًمف.
ِ
ىمال اًمـبل ﷺَ « :هم ُّطقا ِ
ابَ ،و َأ ْـم ِػ ُئقا
اًمس َؼا َءَ ،و َأ ْهمؾ ُؼقا ا ًْم َب َ
اإلكَا َءَ ،و َأ ْويمُقا ه
ِ
ُي ُّؾ ِؾم َؼا ًءَ ،وَٓ َي ْػت َُح َسم ًاسماَ ،وَٓ َيؽ ِْش ُ ِ
اًمسـر َ
اجَ ,وم ِنن اًمشـق َطا َن َٓ َ ُ
ػ إكَا ًءَ ,ومن ْن َمل ْ
ِِ
اّلل»(.)2
اؾم َؿ ّ
َجيِدْ َأ َطمدُ يم ُْؿ إِٓ َأ ْن َي ْع ُر َض َقم َغم إِكَائف ُقمق ًداَ ،و َي ْذيم َُر ْ
 وذم احلديث سمقان ُؾمـة أظمرى ,وهل :قمـد إيؽاء اًمسؼاء ,وشمغطقةاإلكاءُ ,ي َسـ ذيمر اؾمؿ اهلل شمعامم ,يملن يؼقل« :سمسؿ اهلل» ,وٓ ّ
ؿمؽ أن ذم
هذا إسمعاد ًمؾشـقاـملم أن شمستحؾف.
وهنا وقفة:

شملمؾ -أظمل اعمبارك : -يمقػ أن اًمشـقطان طمريص قمغم مالزمة اًمعبد,
وإومساد أمقر ديـف ,ودكقاه ,ومفق يمام شمؼدم:
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)5624
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2012
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بل ﷺ ذم احلديث اعمتػؼ
 -يليمؾ ويشـرب ,ويبقت ,ويبقل ,يمام ىمال اًمـ ُّ

قمؾقف ,ذم اًمرضمؾ اًمذي كام ًمقؾ ًة طمتك أصبح ،ىمالَ « :ذ َ
اك َر ُضم ٌؾ َسم َال اًمشـق َطا ُن
ِذم ُأ ُذ َكقْ ِفَ ,أ ْو َىم َالِ :ذم ُأ ُذك ِ ِف»(.)1

 ويضحؽ :وذًمؽ إذا شمثاءب اإلكسان ومل يؽظؿ ,أو هيغط وماه -يمام
ؾمـقليت.-
 ويبؽل :وذًمؽ إذا ؾمجد اًمعبد ذم ؾمقرة ومقفا ؾمجدة اقمتزلاًمشـقطان يبؽل ,يؼقلُ « :أ ِمر اسمـ آدم سمِاًمسج ِ
قدَ :وم َس َجدَ َوم َؾ ُف ْ
ت
اجلَـ ُةَ ,و ُأ ِم ْر ُ
َ ْ ُ َ َ ُّ ُ
سمِاًمسج ِ
ت َوم ِ َكم اًمـ ُار»(.)2
قدَ :وم َلبَقْ ُ
ُّ ُ
بل
 وهيرب وًمف ضـراط :قمـد إذان ,يمام ذم اًمصحقحلم  ,ىمال اًمـ ُّﷺ« :إِ َذا ك ِ
انَ ,و ًَم ُف ضـر ٌ
ُقد َي ًمِؾص َالةِ َأ ْد َسم َر اًمشـق َط ُ
اط َطمتك َٓ َي ْس َؿ َع اًمت ْل ِذي َـ,
ِ
يب:
َوم ِن َذا َىمضـك اًمـهدَ ا َء َأ ْىم َب َؾ َطمتك إِ َذا ُصم هق َب سمِاًمص َالةَ :أ ْد َسم َر َطمتك إِ َذا َىمضـك اًمت ْث ِق َ
ِ
لم ا ْعم َْر ِء َو َك ْػ ِس ِفَ ,ي ُؼ ُ
قل :ا ْذيم ُْر يم ََذا  ,ا ْذيم ُْر يم ََذا ,حَا َمل ْ َي ُؽ ْـ
َأ ْىم َب َؾ َطمتك َخيْطِ َر َسم ْ َ
َي ْذيم ُُرَ ,طمتك َي َظؾ اًمر ُضم ُؾ َٓ َيدْ ِري يم َْؿ َصغم»(.)3
 وجيؾس سملم اًمظؾ واًمشؿس :وًمذا ُهنل قمـ ذًمؽ يمام ذم مسـد اإلمامأمحد ,وؾمــ أيب داود ,وصححف إًمباين.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3270ومسؾؿ سمرىمؿ (.)774
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)81
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)608ومسؾؿ سمرىمؿ (.)389
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 ويؿشـل سمـعؾ واطمدة :يمام قمـد اًمطحاوي ,وصححف إًمباين :وًمذاضماء ذم اًمصحقحلم اًمـفل قمـ اعمشـل سمـعؾ واطمدة.
 وأطمب اًمعؿؾ إًمقف :اإلومساد ,واًمتػريؼ سملم اًمزوضملم ,يمام ضماء قمـدقل ِ
ِ
قس َي َض ُع
اّلل ﷺ« :إِن إِ ْسمؾ َ
مسؾؿ مـ طمديث ضماسمر ﭬ ىمالَ :ىم َال َر ُؾم ُ ّ
اح ِ
اءُ ,صمؿ َي ْب َع ُ
َاه ْؿ ِمـْ ُف َمـ ِْز ًَم ًة َأ ْقم َظ ُؿ ُف ْؿ ومِ ْتـَ ًةَ ,جيِل ُء
َقم ْر َؿم ُف َقم َغم ْ َ
ث ؾمـرا َيا ُهَ ,وم َل ْدك ُ
ت يم ََذا َويم ََذاَ ,ومقَ ُؼ ُ
َأ َطمدُ ُه ْؿ َومقَ ُؼ ُ
قلَ :ما َصـَ ْع َت ؿمـقئًاَ ,ىم َالُ :صمؿ َجيِل ُء
قلَ :وم َع ْؾ ُ
لم امرأ َتِ ِفَ ,ىم َالَ :ومقدْ كِ ِ
َأ َطمدُ ُه ْؿ َومقَ ُؼ ُ
قف ِمـْ ُف
قلَ :ما شم ََر ْيم ُت ُف َطمتك َومر ْىم ُ
ُ
ت َسمقْـَ ُف َو َسم ْ َ ْ َ
َو َي ُؼ ُ
قل :كِ ْع َؿ َأن َْت»(.)1
 ومػتاح قمؿؾف (ًمق) :يمام ذم صحقح مسؾؿ ,مـ طمديث أيب هريرةﭬ َىم َال َر ُؾم ُ
اّلل ِ ﷺَ « :وإِ ْن َأ َص َاسم َؽ ؿمـل ٌء َوم َ
ال َشم ُؼ ْؾًَ :م ْق َأ هين َوم َع ْؾ ُت يمان
قل ّ
ِ
اّللَِ ,و َما َؿما َء َوم َع َؾَ ,وم ِنن ( ًَم ْق) َشم ْػت َُح َقم َؿ َؾ
يمذا ويمذاَ ,وًمؽ ْـ ُىم ْؾَ :ىمدَ ُر ّ
اًمشـق َط ِ
ان»(.)2
 -وهق طمريص قمغم إومساد صالة اًمعبد -يمام شمؼدم :-ويمام ذم طمديث

قل اّللِ
قمثامن سمـ أيب اًمعاصﭬ قمـد مسؾؿ أنف أتك اًمـبل ﷺ َوم َؼ َالَ :يا َر ُؾم َ ّ
لم َصال َِيت َو ِىم َرا َء ِيتَ ,ي ْؾبِ ُس َفا َقم َكمَ ,وم َؼ َال َر ُؾم ُ
إِن اًمشـق َط َ
قل
ان َىمدْ َطم َال َسم ْقـِلَ ,و َسم ْ َ
ِ
اّللِ ﷺَ « :ذ َ
اك ؿمـق َط ٌ
اّلل ِ ِمـْ ُفَ ,واشم ِْػ ْؾ
ان ُي َؼ ُال ًَم ُف ظمـ َْز ٌبَ ,وم ِن َذا َأ ْطم َس ْس َت ُف َوم َت َعق ْذ سمِ ّ
ّ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2813
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2664
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ِ
َقم َغم َي َس ِ
ار َك َصم َ
اّلل َقمـهل(.)1
ال ًصما»َ ,ىم َالَ :وم َػ َع ْؾ ُت ذًم َؽ َوم َل ْذ َه َب ُف ّ ُ
 ومـ ظمالل ما ؾمبؼ ومفق ُيضـر اًمعبد ذم ـمعامف ,وؿمـراسمف ,ومبقتف,ويػرق سملم
وومراؿمف ,وشمثاؤسمف ,وذم صالشمف ,وهق يبقل ,ويضحؽ,
ه
أجضا ,ومػل اًمصحقحلم ,مـ
اًمزوضملم ,ويػسد قمغم اًمعبد قمبادشمف ,وقمؼقدشمف ً
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺَ « :ي ْل ِيت اًمشـق َط ُ
ان َأ َطمدَ يم ُْؿ
طمديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال
قلَ :م ْـ َظم َؾ َؼ يم ََذا؟ َم ْـ َظم َؾ َؼ يم ََذا؟ َطمتك َي ُؼ َ
َوم َق ُؼ ُ
قلَ :م ْـ َظم َؾ َؼ َرسم َؽ؟ َوم ِن َذا َسم َؾ َغ ُف
َوم ْؾ َق ْست َِع ْذ سمِاّللَِ ,و ًْم َقـْت َِف»(.)2
ومجاع ذًمؽ وأيمثر أنف ُيضـر ذم يمؾ ؿمـلء مـ ؿممون اًمعبد -يمام
بل ﷺ« :إِن اًمشـق َط َ
ُيضـر َأ َطمدَ يم ُْؿ ِقمـْدَ يم هُؾ ؿمـل ٍء ِم ْـ
ان َ ْ
شمؼدمً :-مؼقل اًمـ ّ
طمذرا مـ وؾمقؾمتف ,وإومسادهً :مئال
َؿم ْلنِ ِف»( ,)3وًمذا قمغم اًمعبد أن يؽقن
ً
يمثػما مـ أمقر اخلػم ,وًمئال شمُـزع اًمؼميمة مـ يمثػم مـ ؿمموكف ,ومـ
يػؼد ً
ذًمؽ قمـد مجاقمف ٕهؾف ,ومؼد ضماء ذم اًمصحقحلم مـ طمديث ْاسم ِـ َقمب ٍ
اس
قل ِ
ِ َ َ ِْ
َ َ
يت َأ ْه َؾ ُفَ ،ىم َال:
ﭭ ىمالَ :ىم َال َر ُؾم ُ ّ
اّلل ﷺًَ « :م ْق أن أ َطمدَ ُه ْؿ ،إ َذا أ َرا َد أ ْن َيل َ
انَ ,و َضمـ ِ
اّللِ ,اًم ّؾ ُفؿ َضمـه ْبـَا اًمشـق َط َ
هب اًمشـق َطا َن َما َر َز ْىم َتـَاَ ،وم ِنك ُف إِ ْن ُي َؼد ْر
اؾم ِؿ ّ
سمِ ْ
َسمقْـَ ُفؿ َو ًَمدٌ ِذم َذًمِؽَ ،مل ْ َيضـر ُه ؿمـق َط ٌ
ان َأبَدً ا»( ,)4ويمذا ذم ىمراءشمف ٔية اًمؽرؾمـل
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2203
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3276ومسؾؿ سمرىمؿ (.)134
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2033
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)141ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1434
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قمـد كقمف إسمعاد ًمؾشـقطان طمتك يصبح ,يمام صمبت قمـد اًمبخاري مـ طمديث
أيب هريرة ﭬ ( ,)1واهلل أقمؾؿ.
ٔيًا َُٓ ٙػُّ فْ ٙزا انثاب :تاب انطؼاؤ ,انشـشاب:

إيمؾ واًمشـرب ذم آكقة اًمذهب واًمػضة ,وأيمؾ يمؾ ذي كاب مـ
ىمائام ًمغػم طماضمة ,واًمتـػس ذم
اًمسباع ,وذي خمؾب مـ اًمطػم ,واًمشـرب ً
اإلكاء ,وإيمؾ متؽ ًئا ,وإيمؾ سماًمشاملِ ,
واًمؼران سملم اًمتؿرشملم (وذًمؽ إذا
يمان اإلكاء مشؽم ًيما سملم مجاقمة ,ومنكف ُيـفك قمـ أظمذ اصمـتلم ,طمتك يستلذن َمـ
معف ,و ُيؼاس قمغم اًمتؿر :سمؼقة إصـاف اًمتل قمغم ؿمايمؾتف) ,وقمقب اًمطعام,
اًمسؼاء ,أو اًمؼرسمة ًمغػم طماضمة (وذًمؽ إذا يمان مشؽم ًيما,
واًمشـرب مـ ومؿ ه
ظماصا سمف ,ومال سملس إن ُقمؾؿت كظاومتفا) ,واإليمثار مـ اًمطعام,
وأما إن يمان ً
واًمصالة سمحضـرة اًمطعام إذا يمان يشتفقف.

  

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)2311
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صٍََُ ف ٙانضالو ٔ ,انهِّقاء ٔ ,انًجانضح
ُ
سنن يف السالم:

ُّ َّ
السىت :ئللاء السالم.
 )1من
اًمسـقة يمثػمة مستػقضة ,ومـفا :طمديث أيب هريرة ﭬ َأن
وإدًمة قمغم ُّ
قل ِ
ت »ِ ,ىم َقؾَ :ما ُهـ َيا َر ُؾم َ
قل
اّلل ﷺ َىم َالَ « :طم ُّؼ ا ْعم ُ ْسؾِ ِؿ َقم َغم ا ْعم ُ ْسؾِ ِؿ ِؾم ٌّ
َر ُؾم َ ّ
اّللِ؟ َىم َال« :إِ َذا ًَم ِؼق َت ُف َومس هؾؿ َقم َؾقْ ِفَ ,وإِ َذا َد َقم َ ِ
اؾم َتـ َْص َح َؽ
ّ
اك َوم َلضم ْب ُفَ ,وإِ َذا ْ
َ ْ
ِ
ات
شؿ ْت ُفَ ,وإِ َذا َم ِر َض َوم ُعدْ ُهَ ,وإِ َذا َم َ
اّلل َوم ه
َوماك َْص ْح ًَم ُفَ ,وإِ َذا َقم َط َس َوم َحؿدَ ّ َ
َوماشمبِ ْع ُف»(.)1
ِ
ِ
بل ﷺ,
ووضمف اًمشاهد« :إِ َذا ًَمؼق َت ُف َوم َس هؾ ْؿ َقم َؾقْف» ,ويمذًمؽ ومعؾ اًمـ ّ
وصحاسمتف ذم أطماديث يمثػمة شمدل قمغم ؾمـقة إًمؼاء اًمسالم.
 -وأما ر ُّده ومفق :واضمب ,ويدل قمؾقف :ىمقًمف شمعامم( :ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [اًمـساء  .]86 :وإصؾ ذم
إمر اًمقضمقب ما مل يصـرومف صارف ,وٓ صارف ًمف ,وكؼؾ اإلمجاع قمغم
وضمقب اًمرد همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ ,مـفؿ :اسمـ طمزم ,واسمـ قمبد اًمؼم,
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2162
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واًمشـقخ شمؼل اًمديـ وهمػمهؿ -رطمؿ اهلل اجلؿقع.)1(-
وأومضؾ ًمػظ سماًمسالم ,واًمر ّد ,وأيمؿؾف ,آكتفاء إمم( :وسمريماشمف) ومقؼقل:
(اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف) ,ومنن هذه أطمسـ حتقة وأيمؿؾفا.
ىمال اسمـ اًمؼقؿ « :$ويمان هديف –أي اًمـبل ﷺ -اكتفاء اًمسالم ,إمم:
(وسمريماشمف)»(.)2
وىمال اسمـ قمبد اًمؼم « :$وىمال اسمـ قمباس ,واسمـ قمؿر :اكتفك اًمسالم
إمم اًمؼميمة ,يمام ذيمر اهلل  ۵قمـ صاًمح قمباده( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ)

[هقد ،] 73:ويماكا يؽرهان أن يزيد أطمد ذم اًمسالم قمغم ىمقًمف:

وسمريماشمف»( ,)3وسمـا ًء قمؾقف ومال شمثبت زيادة (ومغػرشمف) ذم اًمسالم.
ىمال اسمـ اًمؼقؿ « :$وذيمره أبق داود مـ طمديث معاذ سمـ أنس ﭬ,
آظمر ومؼال :اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف ومغػرشمف,
وزاد ومقف :صمؿ أتك ٌ
ومؼال( :أرسمعقن ) ومؼال :هؽذا شمؽقن اًمػضائؾ ,وٓ يثبت هذا احلديث,
ومنن ًمف صمالث قمؾؾ ,)4(»...صمؿ ذيمر اًمعؾؾ .$

( )1اكظر :أداب اًمشـرقمقة ( .)356/1ط  .ممؾمسة اًمرؾماًمة.
( )4زاد اعمعاد (.) 417/2
( )1اًمتؿفقد(.) 293/5
( )2زاد اعمعاد (.) 417/2
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وإومشاء اًمسالمُ :ؾمـة سمؾ ُؾمـة مرهمب هبا سمػضؾ قمظقؿ :حلديث أيب
اّلل ﷺَ « :واًم ِذي َك ْػسـل سمِقَ ِد ِه َٓ شمَدْ ُظم ُؾ َ
قن ْ
اجلَـ َة
هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل ّ
َطمتك شم ُْم ِمـُقاَ ,وَٓ شم ُْم ِمـُقا َطمتك َحت َُّاسمقاَ ,أ َوَٓ َأ ُد ًُّمؽ ُْؿ َقم َغم ؿمـل ٍء إِ َذا َوم َع ْؾت ُُؿق ُه
َحت ََاسم ْبت ُْؿ؟ َأ ْوم ُشقا اًمس َ
ال َم َسمقـَؽ ُْؿ»(.)1

 )2اسخحباب جكساز السالم ثالثا ,ئن دعت الحاجت لرلك.
يملن يشؽ ذم ؾمامع اعم ُ َسؾؿ قمؾقف طمقـام ؾمؾ َؿ قمؾقف أول مرة :ومقستحب
ؽرر اًمسالم مرشملم ,وإن مل يسؿع ومثال ًصما ,ويمذا إذا دظمؾ قمغم مجع يمثػم,
أن ُي ه
يملن يدظمؾ قمغم جمؾس يمبػم ,ومقف مجع يمثػم ,ومؾق ؾمؾؿ مرة ذم أول دظمقًمف مل
يسؿعف إٓ مـ يمان أول اعمجؾس ,ومقحتاج إمم أن ُيس هؾؿ صمال ًصما :مـ أضمؾ أن
يستققمب مجقع َمـ ذم اعمجؾس.
ويدل قمؾقف :طمديث أنس ﭬ ِ
ّ
اًمـبل ﷺَ « :أن ُف يم َ
َان إِ َذا َشمؽَؾ َؿ
قمـ
ه
سمِؽَؾِ َؿ ٍة َأ َقما َد َها َصم َال ًصماَ :طمتك ُشم ْػ َف َؿ َقمـْ ُفَ ,وإِ َذا َأتَك َقم َغم َىم ْق ٍم َوم َسؾ َؿ َقم َؾ ْق ِف ْؿَ ,ؾمؾ َؿ
َقم َؾ ْق ِف ْؿ َصم َال ًصما»(.)2
ىمال اسمـ طمجر « :$وأن اًمسالم وطمده ىمد يشـرع شمؽراره إذا يمان
يمثػما  ,ومل يسؿع سمعضفؿ وىمصد آؾمتقعاب ،وهبذا ضمزم اًمـقوي ذم
اجلؿع ً
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)54
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)95
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معـك طمديث أنس ﭬ ويمذا ًمق ؾمؾؿ ,وفمـ أنف مل ُيسؿع ,ومت َُس ّـ ِ
اإلقمادة,
ومقعقد مرة صماكقة ,وصماًمثة ,وٓ يزيد قمغم اًمثاًمثة»(.)1
ويمظمذ مـ طمديث أنس ﭬ اًمساسمؼ ,ؾمـقة إقمادة اًمؽؾؿة صمال ًصما إذا
دقمت احلاضمة ًمؾتؽرار ,يملن يتؽؾؿ وٓ شمػفؿ قمـف اًمؽؾؿة ,وم ُقس ُّـ أن
يؽررها ,ومنن مل شمُػفؿ يمررها اًمثاًمثة.
ه
ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم ً« :$مؽـف يتؽؾؿ صمال ًصما إذا مل شمػفؿ اًمؽؾؿة
يؽررً ,مؽـ ًمق مل ُشم ْػ َفؿً :مؽقن اعمخاـمب صمؼقؾ
قمـف ,أما إذا ُوم ِفؿت ومال ه
اًمسؿع ,أو ًمؽثرة اًمضجة طمقًمف ,أو ما أؿمبف ذًمؽ :ومؾقعد مرشملم ,ومنن مل
ِ
شمؽػ ومثالث»(.)2

ُّ َّ
السىت حعميم السالم على من عسفت ,ومن لم حعسف.
 )3من

حلديث قمبد اهلل سمـ َقم ْؿ ٍرو ﭭَ « :أن َر ُضم ًال َؾم َل َل َر ُؾم َ
اّللِ ﷺ َأ ُّي
قل ّ
ِ
ـػم؟ َىم َالُ « :شم ْط ِع ُؿ اًمط َعا َمَ ,و َشم ْؼ َرأ ُ اًمس َ
اإل ْؾم َ
ال ِم َظم ْ ٌ
ال َم َقم َغم َم ْـ َقم َر ْوم َتَ ,و َم ْـ َمل ْ
ف»(.)3
َشم ْع ِر ْ
 وأما إذا يمان اًمسالم مـ طمقث إومشائف قمغم اخلاصة اًمذيـ شمعرومفؿ ومؼط,ًمؾسـة ,وهق مـ قمالمات اًمساقمة :يمام ضماء ذم مسـد اإلمام
ومفذا إومشاء خماًمػ ُّ
( )1اًمػتح ,طمديث ( ,)6244سماب :اًمتسؾقؿ وآؾمتئذان صمال ًصما.
( )4ؿمـرح رياض اًمصاحللم ًمشـقخـا (.) 1146/2
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)12ومسؾؿ سمرىمؿ (.)39
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قل اّللِ
أمحد ,وصححف إًمباين ,مـ طمديث اسمـ مسعقد ﭬ َ :ؾم ِؿ ْع ُت َر ُؾم َ
اط اًمسا َقم ِة إِ َذا يمَاك َْت اًمت ِ
قل« :إِن ِمـ َأؿمـر ِ
ﷺ َي ُؼ ُ
حق ُة َقم َغم ا ْ َعم ْع ِر َوم ِة»( ,)1وذم
ْ
رواية« :إِن ِمـ َأؿمـر ِ
اط اًمسا َقم ِةَ :أ ْن ُي َس هؾ َؿ اًمر ُضم ُؾ َقم َغم اًمر ُضم ِؾ َٓ ُي َس هؾ ُؿ َقم َؾقْ ِف إِٓ
ْ
ِ ِ
قؿ ْ
اخلَاص ِة(.)3
ًم ِ ْؾ َؿ ْع ِر َوم ِة»( ,)2وذم روايةَ :سم ْ َ
لم َي ْ
دَي اًمسا َقمة شم َْسؾ َ

ُّ َّ
ُّ َّ
السىت بابخدائه.
السىت أن ًكىن ابخداء السالم ممن جاءث
)4
ِ
ِ
قمـ أيب هريرة ﭬ يؼقلَ :ىم َال َر ُؾم ُ
ب َقم َغم
قل اهلل ﷺُ « :ي َس هؾ ُؿ اًمرايم ُ
احَاؿمـل ،واحَاؿمـل َقم َغم اًم َؼ ِ
اقم ِدَ ،واًم َؼؾِ ُقؾ َقم َغم اًمؽَث ِ ِ
ػم»(.)4
احَار َقم َغم ا ًْم َؼ ِ
وذم رواية ًمؾبخاريُ « :ي َس هؾ ُؿ اًمص ِغ ُػم َقم َغم ا ًْمؽَبِ ِ
اقم ِد,
ػمَ ,و ْ ُّ
َوا ًْم َؼؾِ ُقؾ َقم َغم ا ًْمؽَث ِ ِ
ػم»(.)5
وٓ يعـل خماًمػة إومم سماًمسالم اًمؽراهة ,سمؾ ٓ سملس سمف ,يملن يسؾؿ
اًمؽبػم قمغم اًمصغػم ,أو احاؿمـل قمغم اًمرايمب ,وكحق ذًمؽ.
 ومنن شمؽاومل اًمقصػان سملن يمان رايمب ورايمب آظمر ,وملهيام يبدأسماًمسالم؟ أو يملن يؽقن مجاقمة ,ومجاقمة أظمرى متؽاومئة ذم اًمعدد وملهيام يبدأ؟
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)3664اكظر :اًمصحقحة ًمألًمباين (.)648

( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( , )3848اكظر :اًمصحقحة ًمألًمباين (.)648
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)3870وصححف إًمباين (صحقح إدب اعمػرد .)402/1
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6233ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2160
( )3رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6234
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احلؼ مشؽمك طمقـئذً :متؽاومئفام ,وماخلػمية عمـ يسبؼ سماًمسالم ,ومخػممها
قل ِ
اًمذي يبدأ سماًمسالم :حلديث أيب أجُّقب إَن َْص ِ
اّلل ﷺ
ار هي ﭬ َأن َر ُؾم َ ّ
ِ
ال ,ي ْؾت َِؼق ِ
ِ ِ ِ
ان َوم ُق ْع ِر ُض َ
هذا,
َىم َالَُ َٓ« :ي ُّؾ عم ُ ْسؾ ٍؿ َأ ْن َهي ْ ُج َر َأ َظما ُه َوم ْق َق َصمالَث ًَم َق ٍ َ َ
َو ُي ْع ِر ُض َ
مها اًم ِذي َي ْبدَ ُأ سمِاًمس َ
ال ِم»(.)1
هذاَ ,و َظم ْ ُػم ُ َ

الس َّىت السالم على ّ
 )5من ُّ
الصبيان.
ِ

َان َيؿشـل م َع رؾم ِ
اّللِ ﷺ َوم َؿر
قل ّ
َ َ ُ
حلديث أنس سمـ ماًمؽ ﭬَ « :أن ُف يم َ ْ
سمِ ِصبق ٍ
ان َوم َسؾ َؿ َقم َؾ ْق ِف ْؿ»(.)2
َْ
وذم اًمسالم قمغم اًمصبقانٌ :
محؾ ًمؾـػس قمغم اًمتقاضع ,وشمعقيد
ًمؾصبقان قمغم هذه اًمشعػمة ,وإطمقاؤها ذم كػقؾمفؿ.

الس َّىت َّ
 )6من ُّ
السالم عىد دخىل البيت.
اًمسقاك ُؾمـة
وهذا يدظمؾ ذم قمؿقم اًمسالم ,وذًمؽ سمعدما يستاكٕ :ن ه
قمـد دظمقل اعمـزل ,وهذا هق اعمقضع اًمراسمع مـ مقاضع شمليمُّد ؾمـقة
اًمسقاك :حلديث قمائشة ڤ قمـد مسؾؿ ىماًمتَ « :أن اًمـبِل ﷺ يم َ
َان إِ َذا
ِ
سماًمسقاك دظمؾ وؾمؾؿ قمغم أهؾ
اًمس َقاك»( ,)3ومنذا سمدأ سمقتف ه
َد َظم َؾ َسم ْق َت ُف َسمدَ َأ سمِ ه
اًمسـة أن شمس هؾؿ إذا دظمؾت أي
اًمبقت ,طمتك أن سمعض أهؾ اًمعؾؿ ىمال :مـ ُّ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6077ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2560
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6247ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2168
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)253
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سمقت وًمق مل يؽـ ومقف أطمدً :معؿقم ىمقًمف شمعامم( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ

ﯮﯯ ﯰ) [اًمـقر.]61:
ىمال اسمـ طمجر « :$ويدظمؾ ذم قمؿقم إومشاء اًمسالم قمغم اًمـػس عمـ
دظمؾ مؽا ًكا ًمقس ومقف أطمدً :مؼقًمف شمعامم ( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ.)1(»...)...
واًمسـة أن ُي َس هؾؿ قمغم أهؾ أي سمقت يدظمؾفً ,مؼقًمف شمعامم( :ﯯ ﯰ
ُّ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ) [ اًمـقر .] 27 :

فائدة:
حتصؾ مما ؾمبؼ أنف ُي َس ُّـ قمـد دظمقل اعمـزل صمالث ُؾمـَـ:
إومم :ذيمر اؾمؿ اهلل شمعامم ٓؾمـقام ً
ًمقال.
اّلل ﭭ َأنف ؾمؿـع اًمـبل ﷺ يؼقل« :إِ َذا
حلديث ضماسمر ْسم ِـ قمبد ّ
د َظم َؾ اًمرضم ُؾ سمق َتفَ ،وم َذيمَر اّلل ِقمـْدَ د ُظمقًم ِ ِف و ِقمـْدَ َـمع ِ
ام ِفَ ،ىم َال اًمشـق َط ُ
ان:
َ
َ
ُ
ُ َْ ُ
َ
َ َّ
اّلل ِقمـْدَ ُد ُظمقًم ِ ِفَ ،ىم َال
َٓ َمبِ َ
قت ًَمؽ ُْؿ َوَٓ َقم َشا َءَ .وإِ َذا َد َظم َؾ َوم َؾ ْؿ َي ْذيم ُِر ّ َ
قت ,وإِ َذا َمل ي ْذيم ُِر اّلل ِقمـْدَ َـمع ِ
اًمشـق َط ُ
ام ِفَ ،ىم َالَ :أ ْد َر ْيمت ُُؿ
َ
ْ َ
انَ :أ ْد َر ْيمت ُُؿ ا ْعمَبِ َ َ
َّ
( )1ومتح اًمباري ,طمديث ( ,)6235سماب :إِ ِ
ومشاء اًمسالم .
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قتَ ,وا ًْم َع َشا َء»(.)1
ا ْعمَبِ َ
اًمسقاك :حلديث قمائشة ڤ قمـد مسؾؿ ,وىمد شمؼدم(.)2
اًمثاكقة :ه
اًمثاًمثة :اًمسالم قمغم أهؾ اًمبقت.

الس َّىت خفع الصىث َّ
 )7من ُّ
بالسالم ,ئذا دخل على كىم ,وفيهم
هائمىن.
وهؽذا يمان يػعؾ اًمـبل ﷺ ,يمام ذم طمديث اعمؼداد سمـ إؾمقد ﭬ ومػقف
ىمالَ ...« :ومؽُـا كَحت َِؾب َومقشـرب يم ُُّؾ إكْس ٍ
ان ِمـا َكصـق َب ُفَ ,وك َْر َوم ُع ًمِؾـبِ هل ﷺ َكصـق َب ُف,
ْ ُ َ ُ
َ
ٓي ِ
ِ
ِ
قىم ُظ ك َِائ ًامَ ,و ُي ْس ِؿ ُـع ا ًْم َق ْؼ َظ َ
ان»(.)3
َىم َالَ :وم َق ِجل ُء م َـ اًمؾ ْق ِؾ َوم ُق َس هؾ ُؿ شم َْسؾ ًقام َ ُ

الس َّىت جبليغ َّ
 )8من ُّ
السالم.

شمبؾقغ اًمسالم ُؾمـة -قمغم ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ يمام ؾمـقليت سماظمتصار-

شمقصؾ هذا
اًمسـة أن ه
يملن يؼقل ًمؽ ؿمخص« :ؾم هؾؿ زم قمغم ومالن» ,ومنن مـ ُّ
اًمسالم ًمصاطمبف.
ويدل قمؾقف :طمديث قمائشة ڤ َأن اًمـبل ﷺ ىمال هلا« :إِن ِضم ْ ِؼم َيؾ َي ْؼ َرأ ُ
ّ
َقم َؾق ِ
ال َم» َىما ًَم ْتَ :وم ُؼ ْؾ ُتَ :و َقم َؾ ْق ِف اًمس َ
ؽ اًمس َ
اّلل ِ(.)4
ال ُم َو َر ْ َ
مح ُة ّ
ْ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2018
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)253
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2055
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3217ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2447
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بل ﷺ ؾمالم
ومػل احلديث إيصال اًمسالم ًمصاطمبف :يمام أوصؾ اًمـ ُّ
أجضا ؾمـقة سمعث
ضمؼميؾ ڠ قمغم قمائشة ڤ ,ويمظمذ مـ احلديث ً
اًمسالم مع أطمد.
اظمتُؾِػ ذم طمؽؿ شمبؾقغ اًمسالم:
 -إذا ُأويمِؾ ًمشخص أن ُيؿؾ ؾمال ًما ويقصؾف ٔظمر ,يملن يؼقل ًمف:

«ؾم هؾؿ زم قمغم ومالن» ,هؾ جيب قمغم احلامؾ ًمؾسالم أن يب هؾغ اًمسالم أو ٓ؟
قمغم ىمقًمـلم:

ىمقؾ :جيبٕ :نف يشبف إماكة ,وإيصال إماكة واضمب ,واظمتاره
اًمـقوي .$
وىمقؾُ :ؾمـةٕ :نف يشبف اًمقديعة ,واًمقديعة ٓ ُي َؾزم َم ْـ أظمذها سمتحؿؾفا,

ّإٓ إذا شمؽػؾ هبا ,واظمتاره اسمـ طمجر .$

وإفمفر -واهلل أقمؾؿ :-اًمؼقل اًمثاين ,وأن شمبؾقغ اًمسالم ُؾمـة ذم
إصؾ ,إٓ أن ْ
يستل ِمـف اعم ُ َس هؾؿ ,ومقؼقل ًمف« :أماكة معؽ  ,أن شمقصؾ اًمسالم

ًمػالن» ,أو كحقها مـ اًمعبارات اًمتل شمُؼقد سمؽقهنا أماكة ,وحتؿؾفا اعمب هؾغ,
و َىمبِؾ سمتقصـقؾفا.
سمسـهقة
وسمعض اًمعؾامء ومـفؿ اسمـ طمجر -رطمؿ اهلل اجلؿقع -ىماًمقاُ :
أجضا مع اًمرد قمغم َمـ ؾمؾؿ ,ومقؽقن حلامؾ
اًمرد قمغم مـ محؾ اًمسالمً ,
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أجضا كصـق ًبا مـ اًمسالم ,ومإومضؾ عمـ كُؼؾ ًمف ؾمال ًما ,أن يؼقل
اًمسالم ً
حلامؾ اًمسالم :قمؾقؽ وقمؾقف اًمسالم ورمحة اهلل وسمريماشمف ,وكحق ذًمؽ.
واؾمتدلّ اسمـ طمجر  $سمدًمقؾلم:
أطمدمها :طمديث رضمؾ مـ اًمصحاسمة قمـد أمحد ,وأيب داود ,وطمسـف
ً
بل ﷺ
إًمباين ,وومقف :أن
رضمال أوصؾ ؾمالم أبقف ًمؾـبل ﷺ ,ومؼال اًمـ ُّ

قؽ اًمس َ
ًمؾرضمؾَ « :قم َؾقْ َؽ َ ,و َقم َغم َأبِ َ
ال ُم»(.)1

وأظمر :طمديث أنس ﭬ قمـد اًمـ َسائل ,وومقف :ىمقل ظمدجية ڤ حا
بل ﷺ« :وقمؾقؽ ,وقمغم
سمؾغفا قمـ ضمؼميؾ ؾمالم اهلل شمعامم قمؾقفا ,ىماًمت ًمؾـ ه
ضمؼميؾ اًمسالم»(.)2
ىمال اسمـ طمجر  $ذم ؿمـرطمف حلديث قمائشة ڤ اًمساسمؼ« :ىمال
اًمـقوي :ذم هذا احلديث مشـروقمقة إرؾمال اًمسالم ،وجيب قمغم اًمرؾمقل
شمبؾقغف ٕنف أماكة ،و ُشم ُع هؼب سملنف سماًمقديعة أؿمبف ،واًمتحؼقؼ أن اًمرؾمقل إن
اًمتزمف أؿمبف إماكة ,وإٓ ومقديعة ,واًمقدائع إذا مل شمُؼبؾ مل يؾزمف ؿمـلء ,ىمال:
وومقف إذا أتاه ؿمخص سمسالم مـ ؿمخص ,أو ذم ورىمة وضمب اًمرد قمغم
اًمػقر ،ويستحب أن يرد قمغم اعمب هؾغ ,يمام أظمرج اًمـ َسائل قمـ رضمؾ مـ سمـل
قؽ اًمس َ
َتقؿ أنف سمؾغ اًمـبل ﷺ ؾمالم أبقف ،ومؼال ًمفَ « :قم َؾ ْق َؽَ ,و َقم َغم َأبِ َ
ال ُم»,
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)23104وأبق داود سمرىمؿ (.)5231
اًمســ اًمؽؼمى سمرىمؿ (.)8359
( )4رواه اًمـسائل ذم ُّ
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وىمد شمؼدم ذم اعمـاىمب أن ظمدجية ڤ حا سمؾغفا اًمـبل ﷺ قمـ ضمؼميؾ ڠ

ؾمالم اهلل شمعامم قمؾقفا ,ىماًمت« :إِن اهلل ُه َق اًمسال ُمَ ,و ِمـْ ُف اًمسال ُم َو َقم َغم
ِضم ْ ِؼم َيؾ اًمسال ُم» ,ومل َأر ذم ؿمـلء مـ ـمرق طمديث قمائشة ڤ أهنا ردت
بل ﷺّ ,
ومدل قمغم أنف همػم واضمب»(.)1
قمغم اًمـ ه

َّ )9
السالم عىد دخىل املجلس ,وعىد مفازكخه أًظا.
ُي َس ُّـ عمـ أراد أن يؼقم مـ اعمجؾس ,ويػارىمف أن ُيس هؾؿ قمؾقفؿ ىمبؾ أن
يػارىمفؿ ,يمام ؾمؾؿ طملم َىم ِدم قمؾقفؿ.
حلديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال َر ُ
ؾمقل اهلل ﷺ« :إِ َذا ا ْك َت َفك َأ َطمدُ يم ُْؿ
ومن َذا َأراد َأ ْن ي ُؼقم َوم ْؾقس هؾؿ ,وم َؾقس ِ
إِ َمم اعم َْجؾِ ِ
َ
إومم سمِ َل َطمؼ ِم َـ
ت
س َوم ْؾقُ َس هؾ ْؿَ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ ،
ِ
أظم َر ِة»(.)2

ُّ
ُ )11ح َس ُّن املصافحت مع َّ
السالم عىد اللليا.

وقمغم هذا قمؿؾ اًمصحاسمة ﭫ ,دل قمؾقف :طمديث َىمتاد َة ﭬ ىمال:
َت ا ْعم ُ َصا َوم َح ُة ِذم َأ ْص َح ِ
« ُىم ْؾ ُت َِٕن ٍ
اب اًمـبِ هل ﷺ؟ َىم َالَ :ك َع ْؿ»(.)3
َسَ :أيمَاك ْ

( )1اًمػتح ,طمديث ( ,)6253سماب :إذا ىمالٌ :
ومالن ُيؼرئؽ اًمسالم.
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)9664وأبق داود سمرىمؿ ( ,)5208واًمؽممذي سمرىمؿ (,)2706
وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)132/1
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6263
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

199

ّ
الخبسم ,وطالكت الىجه عىد الللاء.
َ ٌُ )11س ُّن
حلديث َأ ِيب َذر ﭬ ىمال :ىمال زم اًمـبل ﷺَ َٓ« :حتْ ِؼرن ِمـ ا ْ َعمعر ِ
وف
َ ُْ
َ
ُّ
ّ
ٍ
ؿمـقئًاَ ،و ًَم ْق َأ ْن َشم ْؾ َؼك َأ َظم َ
اك سمِ َق ْضمف َـم ْؾ ٍؼ»( ,)1وقمـد اًمؽممذي مـ طمديث أيب َذ ّر
ﭬ ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :شم َب ُّس ُؿ َؽ ذم َو ْضم ِف َأ ِظم َ
قؽ ًَم َؽ َصدَ َىم ٌة»(.)2

ُ
 )12ح َس ُّن الكلمت الطيبت فهي صدكت.

وؾمقاء يماكت قمـد اًمؾؼاء ,أو اعمجاًمسة ,أو ذم أي طمال ,وماًمؽؾؿة
اًمطقبة ُؾمـةٕ :هنا صدىمة.
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ:
« َوا ًْمؽَؾِ َؿ ُة اًمطقه َب ُة َصدَ َىم ٌة»(.)3
قل ِ
ِ
ِ
لقم َر َض
اّلل ﷺ اًمـ َار َوم ْ
وطمديث َقمد هي سمـ طماشمؿ ڤ ىمالَ « :ذيم ََر َر ُؾم ُ ّ
احَ ,طمتك َفمـَـا َأن ُف يم ََلن َام َيـْ ُظ ُر
احُ ,صمؿ َىم َال« :اشم ُؼقا اًمـار»ُ ,صمؿ َأ ْقم َر َض َو َأ َؿم َ
َو َأ َؿم َ
إِ ًَم ْق َفاُ ,صمؿ َىم َال« :اشم ُؼقا اًمـ َار َو ًَم ْق سمِ ِش هؼ ََت ْ َر ٍةَ ,وم َؿ ْـ َمل ْ َجيِدَْ ،ومبِؽَؾِ َؿ ٍة َـم هق َب ٍة»(. )4
ـمقبً ,مق اطمتسبقه ُٕضمروا
ويمثػما ما جيري قمغم أخسـة اًمـاس يمال ٌم
ٌ
ً
يمثػما  ,وأظمذوا مـ هذه اًمصدىمات سمحظ واومر.
قمغم ذًمؽ ً
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2626
( )4رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)1956وصححف إًمباين (اًمصحقحة .)572
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)2989ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1009
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6023ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1016
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ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$يمؾؿة ـمقبة مثؾ أن شمؼقل ًمف :يمقػ
أنت؟ يمقػ طماًمؽ؟ يمقػ إظمقاكؽ؟ يمقػ أهؾؽ؟ وما أؿمبف ذًمؽٕ :ن
هذه مـ اًمؽؾامت اًمطقبة اًمتل شمدظمؾ اًمسـرور قمغم صاطمبؽ ,يمؾ يمؾؿة ـمقبة
ومفل صدىمة ًمؽ قمـد اهلل ,وأضمر ,وصمقاب»(.)1

 )13اسخحباب ذكس هللا حعالى في املجلس.
وإطماديث ذم ومضائؾ جماًمس اًمذيمر ,واحلث قمؾقفا يمثػمة  ,ومـ ذًمؽ
ُ
رؾمقل اهلل ﷺ« :إِن ِّلل ِ َم َالئِ َؽ ًة َي ُطق ُومق َن
طمديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال
اًمذيم ِْرَ ,وم ِن َذا َو َضمدُ وا َىم ْق ًما َي ْذيم ُُر َ
قن َأ ْه َؾ ه
ِذم اًم ُّط ُر ِق َي ْؾت َِؿ ُس َ
اّلل َشمـَا َد ْوا:
ون َ
ه ُؾؿقا إِ َمم طم ِ
قهن ُ ْؿ سمِ َل ْضمـ ِ َحتِ ِف ْؿ إِ َمم اًمس َام ِء اًمدُّ ْك َقاَ ,ىم َال:
َ َ
اضمتؽ ُْؿَ ,ىم َالَ :وم َق ُح ُّػ َ
َ ُّ
قل ِقمب ِ
ِ
ادي؟ َىمالَ :ي ُؼق ًُم َ
قن:
َومقَ ْس َل ُخ ُف ْؿ َر ُّهبُ ْؿَ ,و ُه َق َأ ْقم َؾ ُؿ مـْ ُف ْؿَ ,ما َي ُؼ ُ َ

ُي َؿدُ وك ََؽَ ,و ُي َؿ هجدُ وك ََؽَ ,ىم َالَ :ومقَ ُؼ ُ
قلَ :ه ْؾ
َؼموك ََؽَ ,و َ ْ
ُي َس هب ُحقك ََؽَ ،و ُيؽ ه ُ
قنَ ,َٓ :واّلل ِ َما َر َأ ْو َكَ ,ىم َالَ :وم َق ُؼ ُ
َر َأ ْو ِين؟ َىم َالَ :وم َق ُؼق ًُم َ
ػ ًَم ْق َر َأ ْو ِين؟
قلَ :و َيم ْق َ
قنًَ :م ْق ر َأ ْو َك يمَاكُقا َأ َؿمد ًَم َؽ ِقم َبا َدةًَ ,و َأ َؿمد ًَم َؽ ََت ِ
َىم َالَ :ي ُؼق ًُم َ
جقدً اَ ,و َحتْ ِؿقدً ا,
ْ
َ
قلَ :وم َام َي ْس َل ُخ ِ
قحاَ ,ىم َالَ :ي ُؼ ُ
قين؟ َىم َالَ :ي ْس َل ُخقك ََؽ ْ
اجلَـ َةَ ,ىم َال:
َو َأ ْيم َث َر ًَم َؽ شم َْسبِ ً
قنَ ,َٓ :واّلل ِ َيا َر هب َما َر َأ ْو َها؟ َىم َالَ :ي ُؼ ُ
َي ُؼ ُ
قلَ :و َه ْؾ َر َأ ْو َها؟ َىم َالَ :ي ُؼق ًُم َ
قل:

( )1اكظر :ؿمـرح رياض اًمصاحللم ًمشـقخـا (  ) 996/2سماب :اؾمتحباب ـمقب اًمؽالم,
وـمالىمة اًمقضمف قمـد اًمؾؼاء.
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ػ ًَم ْق َأهن ُ ْؿ َر َأ ْو َها؟ َىم َالَ :ي ُؼق ًُم َ
قنًَ :م ْق َأهن ُ ْؿ َر َأ ْو َها يمَاكُقا َأ َؿمد َقم َؾقْ َفا
َوم َؽقْ َ
ِطم ْر ًصاَ ,و َأ َؿمد َهلَا َـم َؾ ًباَ ,و َأ ْقم َظ َؿ ومِق َفا َر ْهم َب ًةَ ,ىم َالَ :وم ِؿؿ َي َت َعق ُذ َ
ون؟ َىم َال:
قنِ :م ْـ اًمـ ِ
ارَ ,ىم َالَ :ي ُؼ ُ
قلَ :و َه ْؾ َر َأ ْو َها؟ َىم َالَ :ي ُؼق ًُم َ
َي ُؼق ًُم َ
قنَ ,َٓ :واّلل ِ َيا َر هب
َما َر َأ ْو َها؟ َىم َالَ :ي ُؼ ُ
ػ ًَم ْق َر َأ ْو َها؟ َىم َالَ :ي ُؼق ًُم َ
قنًَ :م ْق َر َأ ْو َها يمَاكُقا َأ َؿمد
قلَ :وم َؽقْ َ
ِ ِ
اراَ ,و َأ َؿمد َهلَا َخمَا َوم ًةَ ,ىم َالَ :ومقَ ُؼ ُ
ت َهل ُ ْؿَ ,ىم َال:
قلَ :وم ُل ْؿم ِفدُ يم ُْؿ َأ هين َىمدْ َهم َػ ْر ُ
مـْ َفا وم َر ً
ِ
ِ
قل َم َؾ ٌؽ ِم ْـ ا ْعم ََالئِؽ َِة ومِ ِ
َي ُؼ ُ
اضم ٍةَ ,ىم َالُ :ه ْؿ
قف ْؿُ :وم َال ٌن ًَم ْق َس مـْ ُف ْؿ ,إِك َام َضما َء حلَ َ
ِ
ْ
قس ُف ْؿ»(.)1
اجلُ َؾ َسا ُء َٓ َي ْش َؼك ِهبِ ْؿ َضمؾ ُ
وعمجاًمس اًمذيمر ومضائؾ يمثػمة ً-مقس هذا مقـمـ سمسطفا -ومقـبغل عمـ
جمؾسا أٓ يؼقم إٓ وىمد ذيمر اهلل شمعامم ومقف.
ضمؾس ً
اًمسـة ما يدل قمغم ذ هم اعمجاًمس اًمتل ٓ ُيذيمر اهلل ؾمبحاكف ومقفا,
وضماء ذم ُّ
ومـ ذًمؽ :طمديث أيب هريرة ﭬ َ
ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :ما ِم ْـ َىم ْق ٍم
ُرون اهلل ومِ ِ
قف ,إِٓ َىما ُمقا قم ْـ ِم ْث ِؾ ِضمق َػ ِة ِمح ٍ
َي ُؼق ُمق َن ِم ْـ َجمْؾِ ٍ
س ٓ َي ْذيم َ
َار ,ويمَا َن
َهل ُ ْؿ َطمسـر ًة»(.)2

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6408ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2689
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)10680وأبق داود سمرىمؿ ( ,)4855وصححف إًمباين (َتريج اًمؽؾؿ
اًمطقب .)166/1
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َ ٌُ )14س ُّن خخم املجلس بـ( :كفازة املجلس).
حلديث َأيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :م ْـ َضم َؾس ذم
س َومؽ ُثر ِ
َجمْؾِ ٍ
ومقف ًَم َغ ُط ُف َوم َؼ َال َىم ْب َؾ َأ ْن َي ُؼق َم ِم ْـ َجمْؾِ ِس ِف َذًم ِ َؽُ :ؾم ْب َحاك ََؽ اًم ّؾ ُفؿ
َ
ِ
ِ
ُقب إِ ًَم ْق َؽ إِّٓ ُهم ِػ َر ًَم ُف َما
إهل إّٓ أن َْتَ ،أ ْؾم َت ْغػ ُر َك َو َأت ُ
َوسمِ َح ْؿد َك َأ ْؿم َفدُ أن َٓ َ َ
يم َ
َان ذم َجمْؾِ ِس ِف َذًم ِ َؽ»(.)2()1
ٔيًا َُٓ ٙػُّ فْ ٙزا انثاب:

اسمتداء أهؾ اًمؽتاب سماًمسالم ,ومصاومحة اعمرأة إضمـبقة ,واخلؾقة هبا,
وأٓ يمم اًمزائر صاطمب اًمبقت سماًمصالة إٓ سمنذكف ,وإىمامة اًمشخص مـ
جمؾسف واجلؾقس ومقف ,واًمتػريؼ سملم اصمـلم ذم اعمجؾس سمدون إذهنام  ,وشمـاضمل
اصمـلم دون اًمثاًمث ,وؾمامع طمديث ىمقم وهؿ ًمف يمارهقن ,وحتديث
اًمشخص سمؽؾ ما ؾمؿعف مـ اًمـاسٕ :ن ذم يمالم اًمـاس ما هق يمذب,
وشمرويع اعمسؾؿ ,واًمتؽؼم ذم اعمشـل ,واًمتجسس قمغم اعمسؾؿلم ,وآومات
يمذسما ,ويماًمغقبة ,واًمـؿقؿة ,واًمؾعـ,
اًمؾسان يماًمؽذب ,وإضحاك اًمؼقم ً
واًمطعـ ,واًمػحش ,واجلدال اعمذمقم ,واخلصقمة ,واحلؾػ سمغػم اهلل,
( )1رواه اًمؽممذي سمرىمؿ (.)3433

( )4رواه أبق داود سمرىمؿ ( .)4857مـ طمديث قمبد اهلل سمـ قمؿرو ﭭ .واًمـسائل -
اًمؽؼمى -سمرىمؿ ( .)1343مـ طمديث قمائشة ڤ .وىمال اسمـ طمجر  $ذم آظمر ؿمـرح
اًمػتح« :ؾمـده ىمقي» ,ويمذًمؽ صححف ذم كؽتف قمغم اسمـ اًمصالح ,واحلديث سمؿجؿقع
ـمرىمف يؼقى ,وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)1065/2
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ويمثرة احلؾػ سماهلل شمعامم ٓؾمـقام ذم اًمبقع واًمشـراء ,واًمتػاظمر واًمطعـ ذم
إنساب ,واطمتؼار أظمريـ ,واًمشامشمة سماعمسؾؿلم وهمػمها مـ آومات
اًمؾسان ,ويمذًمؽ احلسد ,وؾمقء اًمظـ ,واًمغؾ ,وهمػمها مـ أومات اًمؼؾبقة.
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صٍُُ ف ٙانهّثاس ٔانزُِّٚح

َّ
ُّ َّ َّ
الخ ُّ
ىعل.
السىت الخيامن في
من
اًمسـة
اًمسـة إذا أراد اعمسؾؿ أن يؾبس كعؾقف أن يبدأ سماًمقؿـك ,ومـ ُّ
مـ ُّ
إذا أراد أن يـزقمفام يبدأ سماًمقسـرى.
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب هريرة ﭬ أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمال« :إِ َذا
ا ْك َت َع َؾ َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم ْؾ َق ْبدَ ْأ سمِا ًْم َق ِؿ ِ
لم َوإِ َذا ك ََز َع َوم ْؾ َق ْبدَ ْأ سمِ ه
اًمش َام ِل ًمِقَ ُؽ ْـ ا ًْم ُق ْؿـَك َأو َهل ُ َام
ِ
مها ُشمـ َْز ُع»(.)1
ُشمـْ َع ُؾ َوآظم َر ُ َ
اّلل ﷺ
وضماء قمـد مسؾؿ مـ طمديث أيب هريرة ﭬ ً
أجضاَ ،أن رؾمقل ّ
َىم َال« :إ َذا ا ْك َت َع َؾ َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم ْؾ َق ْبدَ ْأ سمِا ًْم ُق ْؿـَكَ ,وإ َذا َظم َؾ َع َوم ْؾ َق ْبدَ ْأ سمِ ه
اًمش َام ِلَ ,و ًْم ُقـ ِْع ْؾ ُف َام
َمجِق ًعاَ ,أ ْو ًمِقَ ْخ َؾ ْع ُف َام َمجِق ًعا»( .)2وذم ًمػظ آظمر عمسؾؿَ َٓ« :ي ْؿ ِ
ش َأ َطمدُ يم ُْؿ ِذم
َكع ٍؾ و ِ
اطمدَ ٍةً ,م ِ ُقـ ِْع ْؾ ُف َام َمجِق ًعاَ ،أ ْو ًم ِ َق ْخ َؾ ْع ُف َام َمجِق ًعا»(.)3
ْ َ
ال َي ْؿ ِ
وذم ًمػظ« :إِ َذا ا ْك َؼ َط َع ِؿم ْس ُع َأ َطم ِديم ُْؿَ ،وم َ
ش ِذم إُ ْظم َرى َطمتك
(اًمشسع) :يؼال ًمؾسـػم مـ ؾمـققر اًمـعال ِ
ِ
(ؿم ْسع).
ُي ْصؾ َح َفا»( ,)4و ه ْ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)5856
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2097
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2097
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2098
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ففْ ٙز ٍٚانذذٚص ,ٍٛشالز صٍَُُ:

 -1أن يبدأ سماًمقؿـك قمـد ًمبس اًمـعال.
 -4أن يبدأ سماًمقسـرى قمـد كزع اًمـعال.
 -1أن يؾبس اًمـعؾلم مجق ًعا ,أو خيؾعفام مجق ًعا ,سمحقث ٓ يؿشـل سمـعؾ

واطمدة ,سمؾ ضماء اًمـفل قمـ اعمشـل سمـعؾ واطمدة ,يمام ذم اًمرواية إظمرى:
ش َأطمدُ يمُؿ ِذم َكع ٍؾ و ِ
اطمدَ ة».
ْ َ
«َٓ َي ْؿ ِ َ ْ
 ومنن ىمقؾ :ما احلؽؿة ذم اًمـفل قمـ اعمشـل سمـعؾ واطمدة؟ؽره اعمشـل ذم كعؾ واطمدة ,أو ظمػ واطمد ,أو
ىمال اًمـقوي ُ « :$ي َ

مداس واطمدً ٓ ,معذر ,ودًمقؾف هذه إطماديث اًمتل ذيمرها مسؾؿ ,ىمال
اًمعؾامء :وؾمببف أن ذًمؽ شمشقيف ,ومثؾة ,وخماًمػ ًمؾقىمار ،وٕن اعمـتعؾة
شمصـػم أرومع مـ إظمرى ومقعسـر مشـقف ورسمام يمان ؾمب ًبا ًمؾعثار ،وهذه
أداب اًمثالصمة اًمتل ذم اعمسائؾ اًمثالث جمؿع قمغم اؾمتحباهبا وأهنا ًمقست
واضمبة ،وإذا اكؼطع ؿمسعف ,وكحقه ومؾقخؾعفام ,وٓ يؿشـل ذم إظمرى
كص ذم احلديث(.)1
وطمدها طمتك يصؾحفا ,ويـعؾفا يمام هق ّ
أجضا ذم سمقان احلؽؿة مـ اًمـفل قمـ اعمشـل سمـعؾ واطمدة همػم ما
وضماء ً
ذيمره اًمـقوي  $سملن اًمشـقطان يؿشـل سمـعؾ واطمدة ,إن صح ما أظمرضمف
( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ  ,طمديث ( ,)2097سماب :اؾمتحباب ًمبس اًمـعال ذم اًمقؿـك ً
أوٓ,
واخلؾع مـ اًمقسـرى ً
أوٓ ,ويمراهة اعمشـل ذم كعؾ واطمدة.
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اًمط َحاوي ذم مشؽؾ أصمار :قمـ أيب هريرة ﭬ أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمال:
ان يؿشـل ِذم اًمـع ِؾ اًمق ِ
اطمدَ ة»(.)1
ْ َ
«إن اًمشـق َط َ َ ْ
اًمسـة اًمصالة سماًمـعال :حلديث ؾمعقد سمـ يزيد ﭬ ىمال:
ً
وأجضا مـ ُّ
ؾملخت أنس سمـ ماًمؽ ﭬَ « :أيم َ
َان اًمـبِ ُّل ﷺ ُي َص هكم ِذم َك ْع َؾ ْق ِف ؟ َىم َالَ :ك َع ْؿ»(.)2
ُ
وضماء ذم ؾمــ أيب داود طمديث َؿمداد سمـ َأ ْو ٍ
ُ
رؾمقل
س ﭬ ىمال :ىمال
اهلل ﷺَ « :ظماًم ِ ُػقا ا ًْمقَ ُفق َدِ ,
ومنهن ُ ْؿ ٓ ُي َص ُّؾ َ
قن ذم كِ َع ِاهل ِ ْؿَ ,وَٓ ِظم َػاومِ ِف ْؿ»(.)3
اًمسـة إذا يمان شمطبقؼفا يم هدي إمم مػسدة ,ومنن
ومما يـبغل اًمتـبقف قمؾقف أن ُّ
اًمسـة
درء هذه اعمػسدة ُيؼدم ,ومـ ذًمؽ ما رسمام يػعؾف سمعض احلريصـلم قمغم ُّ
اًمسـة ذم مساضمدكا اًمققم ,ورسمام ُيصؾ ًمف كزاع ,واؾمتـؽار مـ
ومقط هبؼ هذه ُّ
سمعض اًمعقام اًمذيـ جيفؾقهنا -ومثؾ هذا اًمصـقع خيتؾػ مـ ؿمخص ٔظمر,
ًمسـة
ومـ جمتؿع ٔظمر مـ طمقث درء اعمػسدة وطمصقهلا -وطمقـئذ ٓ شمُطبؼ ا ُّ
واحلاًمة هذهً :مقضمقد م ْػ َسدة آظمتالف واًمـزاع اًمتل شمـاذم مؼصقد اجلامقمة.
وإن ُأمـَت اعم ْػ َسدة ٓسمد مـ اًمتـ ّبف ٕمر آظمر ,أٓ وهق :شمؾقيث
اعمساضمد سمام ىمد ي ْع ُؾؼ سمػرؿمفا مـ أذى هذه اًمـّعال ,ومقم هدي إمم اشمساظمفا,
أجضا إن يماكت طماصؾة,
اًمسـة :هلذه اًمعؾة ً
وطمقـئذ يتليمد قمدم شمطبقؼ هذه ُّ
( )1اكظر :اًمسؾسؾة اًمصحقحة (  ,) 616/1رىمؿ (  .) 348وصححف إًمباين.
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( , )386رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)555
( )1رواه أبق داود سمرىمؿ (.)652
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اًمسـة اًمـبقية يمثػم مـ اًمـصقص اًمتل حتث قمغم صـقاكة اعمساضمد,
وذم ُّ
وشمـظقػفا ,وإماـمة ما ومقفا مـ أذى ,وأن اًمبزاق ومقفا ظمطقئة ,ويمذا ؾمائر
إذى ومنكف مـ مساوئ إقمامل.
اًمسـة ,واًمتزهقد ذم شمطبقؼفا -
قمغم أنف ٓ ُيػفؿ مما ؾمبؼ اًمتفاون ذم هذه ُ
ضمري ىمؾؿل ذم مقدان هذه اًمصػحات :إٓ مـ أضمؾ سمقان
معاذ اهلل ,-وما ْ
اًمسـة ذم يمثػم
اًمسـة ,واحلث قمؾقفا ,واًمتؿسؽ هبا ,وًمؾؿسؾؿ أن ُيط هبؼ هذه ُّ
ُّ
مـ اعمقاـمـ :يملن ُي ه
صكم سمـعؾقف ذم سمقتف ,أو قمـدما خيرج ًمؾـزهة ,أو ذم
اًمسـة ,وكحق ذًمؽ مـ
اًمس َػر ,أو ذم مسجد اقمتادوا قمغم شمطبقؼ هذه ُّ
اًمسـة.
اعمقاـمـ اًمتل يؿؽـ ومقفا شمطبقؼ هذه ُّ
وجيـه َبـا اًمبدع,
اًمسـة ويؿقت قمؾقفاَ ُ ,
كسلل اهلل شمعامم أن جيعؾـا ممـ ُيقا قمغم ُّ
واًمػتـ ما فمفر مـفا وما سمطـ ,إكف ًمؾدقماء ؾمؿقع ,وسماإلضماسمة ىمدير ,وهق رطمقؿ
يمريؿ ,ومـسلخف مـ ضمقده اًمقاؾمع اًمعظقؿً ,مـا وًمقاًمديـا وجلؿقع اعمسؾؿلم.

ُّ َّ
السىت لبس البياض من الثياب.
 ِمنواعمؼصقد :أن يؾبس اًمثقاب ذات اًمؾقن إبقض :حلديث اسمـ قمباس
اض ومنهنا ِم ْـ َظم ْ ِ
ػم
ﭭ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ« :ا ًْم َب ُسقا ِم ْـ صمِ َقاسمِؽُؿ ا ًْم َب َق َ
َ
صمِ َقاسمِؽؿَ ،و َيم هػـُقا ومِق َفا َم ْقشمَايمُؿ»(.)1
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)2219وأبق داود سمرىمؿ ( ,)3878و اًمؽممذي سمرىمؿ (,)994
وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)267/1
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ً
رضمآ
وإصؾ ذم إوامر ,واًمـقاهل أهنا ظمطاب ًمألمة مجعاء
وكسا ًء ,طمتك يليت دًمقؾ ّ
يدل قمغم ظمصقصـقة اًمرضمال أو اًمـهساء ,وذم
ص ٕطمدمها قمـ أظمر ,وًمؽـ ىمد يؼال سملن ؾمـقة
خمص َ
احلديث اًمساسمؼ ٓ ه
اًمبقاض ًمؾرضمال ومؼط ذم جمتؿع مل يؽـ مـ قمادة كسائف ًمبس اًمبقاضً :مئال
ًمباس اًمرضمال ,أما إذا اكتػت اًمعؾة ومإصؾ أن اخلطاب
ًمباس اًمـهساء َ
يشاسمف ُ
اًمسـة يماًمرضمؾ ما مل يؽمشمب قمغم ذًمؽ حمذور.
ًمؾجؿقع ,وماعمرأة خماـمبة هبذه ُّ
ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$وهق ؿمامؾ ًمؾبس اًمثقاب اًمبقض:
اًمؼؿص ,وإُزر ,واًمسـراويؾ ,يمؾفا مما يـبغل أن شمؽقن مـ اًمبقاض ,ومنكف
أومضؾ ,وًمؽـ ًمق أنف ًمبس مـ ًمقن آظمر ومال سملس ,سمشـرط أٓ يؽقن مما
خيتص ًمبسف سماًمـساء»(.)1

ّ
ُّ َّ
الطيب.
 من السىت اسخعمال ِوماؾمتعامل اًم هطقب ُؾمـة ,ويتليمد ذم مقاـمـ -ؾمـقليت سمقان سمعضفا.-
ومما ّ
يدل قمغم ؾمـقة اًمتطقّب:
أ -طمديث َأن ٍ
ب َإزم ِم َـ اًمدُّ ْكقَا
َس ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اّلل ﷺُ « :طم هب َ
قب َو ُضم ِع َؾ ُىمر ُة َقمقْـِل ِذم اًمصال َِة»(.)2
اًمـ َهسا ُء َواًم هط ُ
( )1ؿمـرح رياض اًمصاحللمً ,مشـقخـا (.) 1087/2
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)12293واًمـ َسائل سمرىمؿ ( .)3940وىمال إًمباين ذم صحقح
اًمـ َسائل« :طمسـ صحقح».
املنح العلية يف بيان السنن اليومية

209

ب َإزم ِم ْـ ُد ْكقَايم ُْؿ َصم َال ٌ
ث» ومضعقػ.
 وأما ًمػظُ « :طم هب َىمال ؿمـقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  $ذم رؾماًمة مـف إمم أصحاسمف ,وهق ذم
ب َإزم ِم َـ اًمدُّ ْك َقا اًمـ َهسا ُء
بل ﷺ يؼقلُ « :طم هب َ
طمبس اإلؾمؽـدرية« :ويمان اًمـ ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ب َإزم
قب» ،صمؿ يؼقلَ « :و ُضمع َؾ ْت ُىمر ُة َقم ْقـل ذم اًمصالَة » ,ومل يؼؾُ « :طم هب َ
َواًم هط ُ
ِم ْـ ُد ْكقَايم ُْؿ َصم َال ٌ
ث» ,يمام يرومعف سمعض اًمـاس ،سمؾ هؽذا رواه اإلمام أمحد,
واًمـ َسائل أن اعمحبب إًمقف مـ اًمدكقا :اًمـ َهساء ,واًمطقب ,وأما ىمرة اًمعلم،
حتصؾ سمحصقل اعمطؾقب وذًمؽ ذم اًمصالة»(.)1
ِ
ِ
ب -وقمـ ٍ
لم ِم ْـ
اضما َأ ْخ َ َ
أنس ﭬ ً
أجضا ىمالَ « :ما َمس ْس ُت َطم ِر ًيرا َو َٓ دي َب ً
ِ
ب ِم ْـ ِر ِ
يحَ ,أ ْو َقم ْر ِف
يم ه
َػ اًمـبِ هل ﷺَ ,و َٓ َؿمؿ ْؿ ُت ِر ًُيا َىم ُّطَ ,أ ْو َقم ْر ًوما َىم ُّطَ ,أ ْـم َق َ
اًمـبِ هل ﷺ»( .)2واًمديباج :كقع مـ أنقاع احلرير ,واًم َعرف :هق اًمريح اًمطقب.
ج -وقمـ كاومـع ،ىمال« :يم َ
اؾمت َْج َؿ َر
اؾمت َْج َؿ َرْ ,
َان ْاسم ُـ ُقم َؿ َر ﭭ إِ َذا ْ
سمِل ُخق ٍةَ ،همػم م َطر ٍ
اةَ ,وسمِؽَا ُوم ٍ
قرَ ،ي ْط َر ُطم ُف َم َع إَ ًُمق ِةُ ,صمؿ َىم َالَ :هـؽ ََذا يم َ
َان
َْ ُ
ِ
َي ْست َْج ِؿ ُر َر ُؾم ُ
اّلل ﷺ»(.)3
قل ّ
ّ
واًمتبخر سمف,
ىمال اًمـقوي « :$آؾمتجامر هـا :اؾمتعامل اًم هطقب,
ملظمقذ مـ :اعمجؿر ,وهق :اًمبخقر ،وأما إ ًُمقة ,ومؼال إصؿعل ,وأبق قمبقد,
( )1جمؿقع اًمػتاوى (.)31/28
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)3561
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2254
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وؾمائر أهؾ اًمؾغة :واًمغريب هل :اًمعقد يتبخر سمف ,...وىمقًمف( :همػم مطراة)
أي :همػم خمؾقـمة سمغػمها مـ اًمطقب ،ومػل هذا احلديث اؾمتحباب اًمطقب
ًمؾرضمال ,يمام هق مستحب ًمؾـ َهساء ًمؽـ ُيستحب ًمؾرضمال مـ اًمطقب ما
فمفر رُيف ,وظمػل ًمقكف ،وأما اعمرأة ومنذا أرادت اخلروج إمم اعمسجد ,أو
همػمه ِ
يمر َه هلا يمؾ ـمقب ًمف ريح ،ويتليمد اؾمتحباسمف ًمؾرضمال يقم اجلؿعة,
واًمعقد قمـد طمضقر جمامع اعمسؾؿلم ,وجماًمس اًمذيمر ,واًمعؾؿ ,وقمـد إرادشمف
معاؿمـرة زوضمتف ,وكحق ذًمؽ -واهلل أقمؾؿ.)1(»-
ؽره ﷺ أن شمقضمد مـف ريح يمرهية :ومؼد ضماء قمـد اًمبخاري ذم
 ويمان َي ََان َر ُؾم ُ
طمديث ـمقيؾ قمـ قمائشة ڤ ىماًمتَ « :ويم َ
قل اّللِ ﷺ َي ْشتَدُّ َقم َؾ ْق ِف
ِ
يح»( .)2أي :اًمريح همػم اًمطقبة.
اًمر ُ
َأ ْن ُي َ
قضمدَ مـْ ُف ه

 أطيب الطيب :املسك.حا ضماء ذم صحقح مسؾؿ مـ طمديث أيب ؾمعقد اخلُدْ ِر ِي ﭬَ « :أن
َر ُؾم َ
اّلل ِ ﷺ َذيم ََر ا ْم َرأ َ ًة ِم ْـ َسمـِل إِؾمـر ِائ َقؾَ ,طم َش ْت َظم َاَت َ َفا ِم ْس ًؽاَ ,وا ْعمِ ْس ُؽ
قل ّ
ب اًم هط ِ
ىمال َر ُؾم ُ
قب»( .)3ورواه أبق داود سمؾػظَ :
ب
قل اهلل ﷺ« :أ ْـم َق ُ
َأ ْـم َق ُ

( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ ,طمديث ( ,)2254سماب اؾمتعامل اعمسؽ وأنف أـمقب اًمطقب ويمراهة
رد اًمرُيان واًمطقب.
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6972
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2522
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ـمِق ُبؽُؿ اعم ِ ْس ُؽ»(.)1
ومإومضؾ ًمؾؿسؾؿ أن يتطقب سملومضؾ ما جيد ,وهؽذا يمان اًمـبل ﷺ

َان َر ُؾم ُ
يتطقب قمـد إطمرامف سملـمقب ما جيد وم َعـ قمائشة ڤ ىماًمت« :يم َ
قل
ب سمِ َل ْـم َق ِ
ب َما َجيِدُ »(.)2
ُي ِر َمَ ،ي َت َطق ُ
ّ
اّلل ِﷺ إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن ُ ْ

ْ
ًُ -ك َسه ز ُّد الطيب.

ّ
ويدل قمؾقف:
أ -طمديث َأ ٍ
نس ﭬَ « :أن اًمـبِل ﷺ يم َ
قب»(.)3
َان َٓ َي ُر ُّد اًم هط َ
ب -وطمديث َأيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺَ « :م ْـ ُقم ِر َض
ِ ِ
ال َي ُرد ُه ِ
قب َوم َ
قػ اعم َْح َؿ ِؾ»(.)4
اًمريحِ َظم ِػ ُ
ومنك ُف َـم هق ُ
َقم َؾ ْقف ـم ٌ
ب ه
اّلل ﷺ:
وقمـد مسؾؿ مـ طمديث أيب هريرة ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل ّ
ِ
ِ
ُي ٌ
انَ ،وم َ
اًمريحِ »(,)5
ال َي ُر ُّد ُهَ ,وم ِنك ُف َظم ِػ ُ
« َم ْـ ُقم ِر َض َقم َؾقْف َر ْ َ
قػ ا ْعم َْحؿ ِؾ َـمقهب ه
واًمرُيان :هق يمؾ كبتة هلا رائحة ـمقبة ,وُيتؿؾ أن يراد سماًمرُيان ذم
احلديث :مجقع أنقاع اًمطقب ,ويؽقن مشت ًؼا مـ اًمرائحة ,يمام ىمال اعمـذري.
( )1رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)3158وصححف إًمباين (صحقح أيب داود .)200/3

) (4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1190
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)2582
( )2رواه أبق داود سمرىمؿ ( ,)4172وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)1092/2
( )3رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2253
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ىمال اسمـ طمجر « :$ىمؾت :خمرج احلديث واطمد ،واًمذيـ رووه سمؾػظ
اًمطقب أيمثر قمد ًدا ,وأطمػظ ومروايتفؿ أومم ،ويملن مـ رواه سمؾػظ( :رُيان)
أراد اًمتعؿقؿ طمتك ٓ خيص سماًمطقب اعمصـقع ,...ىمال اسمـ اًمعريب :إكام يمان
ٓ يرد اًمطقب عمحبتف ومقف ,وحلاضمتف إًمقف أيمثر مـ همػمهٕ :نف يـاضمل مـ ٓ
كـاضمل»(.)1
ىمال صاطمب قمقن اعمعبقد « :$واحلديث ّ
يدل قمغم أن ر ّد اًمطِقب
اًمسـةٕ :نف سماقمتبار ذاشمف ظمػقػ ٓ يثؼؾ طمامؾف ،وسماقمتبار قمرضف
ظمالف ُّ
يبؼ طمامؾ قمغم اًمرد ،ومنن يمؾ ما
ـمقب ٓ يتلذى سمف مـ يعرض قمؾقف ،ومؾؿ َ
اًمصػة حمبب إمم يمؾ ىمؾب مطؾقب ًمؽؾ كػس»(.)2
يمان هبذه ه
ٚٔ -رأكذ اصرؼًال انطٛة ف ٙيٕاضغ يُٓا:

ً )1ىم الجمعت:
ٍ
ؾمعقد ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهللِ ﷺ« :ا ًْم ُغ ْس ُؾ َي ْق َم ْ
اجلُ ُؿ َع ِة
حلديث أيب
َو ِ
حمتَؾِ ٍؿَ ,و َأ ْن َي ْستَـَ ,و َأ ْن َي َؿس ـمِق ًبا إِ ْن َو َضمدَ »( ,)3و َيستَـ:
بَ ,قم َغم يم هُؾ ُ ْ
اضم ٌ
أي :يستاك ,وهذا هق اعمقضع اخلامس مـ مقاضع شمليمّد اًمسقاك.

( )1اًمػتح  ,طمديث ( , )5929سماب :مـ مل َي ُرد اًمطقب.
( )4اكظر :قمقن اعمعبقد ؿمـرح ؾمــ أيب داود ,طمديث ( ,)4172سماب :ذم رد اًمطقب.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)880ومسؾؿ سمرىمؿ (.)846
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وقمـد مسؾؿ سمؾػظَ « :و َي َؿ ُّس ِم َـ اًم هط ِ
قب َما َىمدَ َر َقم َؾقْ ِف»( ,)1وذم ًمػظ ًمف
أجضاَ « :و ًَم ْق ِم ْـ ـمِ ِ
قب ا ْعم َْرأ َةِ» .أي :مـ ـمقب امرأتف ,وذم هذيـ اًمؾػظلم
ً
زيادة شمليمقد قمغم اؾمتحباب اؾمتعامل اًمطقب ًمؾجؿعة ,ومـ أهؾ اًمعؾؿ مـ
ىمقاؾما قمغم اجلؿعة ,وأما مـ طمقث
اؾمتحب اًمتط ُّقب ًمؾعقديـً ,
أجضا ً
آؾمتدٓل ومال أذيمر ً
دًمقال يصح ذم هذا -واهلل أقمؾؿً ,-مؽـف مـ قمؿقم
اًمتجؿؾ اعمرهمب ومقف يقم اًمعقد.

 )2املسأة حيىما جطهس من حيظها:
ِ
ؾملخت اًمـبل ﷺ قمـ همسؾفا مـ
حلديث قمائشة ڤ َأن امرأ ًة
يمقػ شمَغت َِس ُؾ ىمالُ « :ظمذي ومِرص ًة ِمـ ِمس ٍ
اعم ِ
َح ِ
ؽ ومتَطفري هبا»,
قض َومل َم َرها َ
ْ َ
ْ
يمقػ َأتَطف ُر؟ ىمال« :شمَطفري هبا» .ىماًمت :يمقػ؟ ىمالُ « :ؾمبحا َن
ىماًمت:
َ
ِ
وماضمت ْ
أثر اًمد ِم(.)2
َبذ ُهتا إِزم
ُ
اّلل ،شمَطفري»ْ ,
ّ
ومؼؾتَ :شمتَبعل هبا َ
دل احلديث قمغم اؾمتحباب شمطقب اعمرأة احلائض ,ومثؾفا اًمـػساء سمعد
ظماصا سماًمػرج ومؼط ,يمام
ُـمفرها ,سملن شمتبع سماًمطقب أثر اًمدم مـ سمدهنا ,وًمقس ً
هق ىمقل مجاقمة مـ أهؾ اًمعؾؿً :مدًٓمة ًمػظ احلديث قمغم شمتبع أثر اًمدم أجـام
يمان ,وإومضؾ أن شمستعؿؾ ذم ذًمؽ اعمسؽ.

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)846
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)846
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فائدة:
يمظمذ مـ احلديث اًمساسمؼ ,وىمقل اًمـبل ﷺُ « :ؾم َ
اّللِ ،شمَطفري»
بحان ّ
مشـروقمقة اًمتسبقح قمـد اًمتعجب و (ؾمبحان اهلل) شمليت ًمؾتعجب ,وشمليت
بل ﷺ إذا شمعجب مـ ؿمـلء ىمال( :ؾمبحان اهلل).
ًمإلكؽار ,ويمان اًمـ ّ
بل ﷺ ٕيب هريرة
ومػل اًمصحقحلم مـ طمديث أيب هريرة ﭬ ىمال اًمـ ُّ
ﭬ طمقـام أضمـب ,ويم َِره أن ُجياًمس رؾمقل اهلل ﷺ قمغم شمؾؽ احلال ىمال
بل ﷺُ « :ؾم ْب َح َ
ان اهلل إِن ا ْعم ُ ْم ِم َـ َٓ َيـ َْج ُس»(.)1
اًمـ ُّ
بل ﷺ ومعف امرأة ىمال هلامَ « :قم َغم
وذم اًمصحقحلم حا مـر رضمالن سماًمـ ه
ان اّلل ِ َيا َر ُؾم َ
ِر ْؾمؾِؽ َُام إِهنَا َص ِػق ُة سمِـ ُْت ُطمقَ ٍّل» َوم َؼ َآُ :ؾم ْب َح َ
قل اّللِ(.)2
ويمذًمؽ اًمتؽبػم يليت ًمؾتعجب ,ومػل اًمصحقحلم ؾملل قمؿـُرﭬ اًمـبل
ِ
ِ
ْؼم(.)3
ﷺُ :ىم ْؾ ُت ًمؾـبِ هل ﷺ َـمؾ ْؼ َت ك َسا َء َك؟ َىم َالُ ,»َٓ « :ىم ْؾ ُتُ :
اّلل َأيم َ ُ

قل اّللِ
ويمذًمؽ ما ضماء قمـد اًمؽممذي ,وصححف طمقـام ىماًمقاَ « :يا َر ُؾم َ
ٍ
ات َأنْق ٍ
اهلل َأيم َْؼم
اط ,يم ََام َهل ُ ْؿ َذ ُ
اضم َع ْؾ ًَمـَا َذ َ َ
ْ
ات َأن َْقاط ,ومؼال رؾمقل اهلل ﷺُ « :
إِهنَا اًمسـَـ»(.)4
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)314ومسؾؿ سمرىمؿ (.)332
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)371
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6218ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1479
( )2رواه اًمؽممذي ,وصححف سمرىمؿ (.)2180
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وماًمتؽبػم ,واًمتسبقح ,مشـروقمان قمـد اًمتعجب ,ومـ أهؾ اًمعؾؿ مـ
يم َِره اًمتؽبػم قمـد اًمتعجب ,وهق ىمقل مرضمقح ,وىمد سمقب اًمبخاري ذم
صحقحف[ :سماب :اًمتؽبػم ,واًمتسبقح قمـد اًمتعجب] ,ومثؾف اًمـقوي ذم
إذيمار ↓.

 )3كبل الدخىل في إلاحسام:
حلديث
َأ ْطمرمَ ,و ِ ِ
حل هؾ ِف
َ َ

قل ِ
ِ
حل ْر ِم ِف ِطملمَ
قمائشة ڤ ىماًمتَ « :ـمق ْب ُت َر ُؾم َ ّ
اّلل ﷺ ُ
قف سمِا ًْمبق ِ
ت»( ,)1ومػقف اؾمتحباب اًمتط ّقب قمـد
َىم ْب َؾ َأ ْن َي ُط َ َ ْ

اإلطمرام ًمؾحج ,أو اًمعؿرة ,واؾمتحباسمف ىمبؾ ـمقاف اإلوماضة عمـ حتؾؾ
اًمتحؾؾ إول.

 )4جطييب ّ
امليت:
حلديث ُأ هم قمطقة ڤ ىماًمتَ :د َظم َؾ َقم َؾ ْقـَا اًمـبِ ُّل ﷺ َوك َْح ُـ َك ْغ ِس ُؾ ْاسمـَ َت ُف,
الثاَ ،أ ْو َمخ ًْساَ ،أ ْو َأ ْيم َث َر ِم ْـ ذًم ِ َؽ ،إِ ْن َر َأجْتُـ ذًم ِ َؽ ،سمِ َام ٍء
َوم َؼ َال« :ا ْهم ِس ْؾـَ َفا ُصم َ ً
ِ
ِ ِ
ِ
قراَ ،أ ْو ؿمـق ًئا ِم ْـ يمَا ُوم ٍ
قرَ ،وم ِن َذا َوم َر ْهمتُـ
َوؾمدْ ٍرَ ,و ْ
اضم َع ْؾ َـ ذم أظم َرة يمَا ُوم ً
ِ
ومآذكـِل»َ ,وم َؾام َوم َر ْهمـَا آ َذكا ُهَ ,وم َل ْخ َؼك إ ًَم ْقـَا ِطم ْؼ َق ُهَ ,وم َؼالَ « :أ ْؿم ِع ْر َهنَا إيا ُه»(,)2
واًمؽاومقر :أظمالط مـ اًمطقب.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1539ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1189
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1253ومسؾؿ سمرىمؿ (.)939
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وأخحؼ سمعض أهؾ اًمعؾؿ -يمام شمؼدم مـ يمالم اًمـقوي -اؾمتحباب
اًمطقب ًمؾزوضمة ,ويمذا اًمزوجٕ :ن هذا مـ ُطم ْسـ اعمعاؿمـرة ,وطمسـ
آؾمتؿتاع ,ويمذًمؽ طمضقر اعمجامع -أي اًمتل جيتؿع ومقفا اًمـاس,
ىمقاؾما قمغم اجلؿعة ,-وشمؼدمت
يمؿجاًمس اًمعؾؿ واًمعقديـ ,وكحقمها
ً
اعمقاضع اًمتل ورد ومقفا اًمدًمقؾ -واهلل أقمؾؿ.-
ويُستثنى هي استعوال الطِّية.

اعم ُ ْح ِرم ً
رضمال يمان أو امرأة ,ومنن اعمعتؿر ,أو احلاج سمعدما يدظمؾ ذم
ُي ُرم قمؾقف اؾمتعامل اًمطقب طمتك سمعد مقشمف إن مات ُحم ِْر ًما :حلديث
كُسؽف َ ْ
َتس ْق ُه
بل ﷺَ « :وٓ ُّ
اسمـ قمباس ﭭ ذم اًمذي وىمصتف كاىمتف ,ىمال اًمـ ُّ
ـمِ ْق ًبا»( ,)1وطمديث اسمـ قمؿر ﭭ ذم اًمرضمؾ اًمذي ؾملل اًمـبل ﷺ قمام يؾبس
بل ﷺَ « :وَٓ َشم ْؾ َب ُسقا ِم َـ اًم هث َق ِ
اب ؿمـقئًا َمس ُف
اعمحرم مـ اًمثقاب ,ومؼال اًمـ ُّ
اًمز ْقم َػ َر ُ
انَ ,وَٓ ا ًْم َق ْر ُس»(.)2

واًمزقمػران ,واًمقرس يماكا مـ أنقاع اًم هطقب اًمتل يستخدمقهنا.
وشمزيد اعمرأة ذم مقضعلم شمُـفك قمـ اًمتطقب ومقفام:
إول :إذا يماكت َطمادة قمغم زوج :ومنهنا َتتـع قمـ اًم هطقب أرسمعة أؿمفر,
وقمشـرة أجام.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1267ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1206
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1838ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1177
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ُحد َقم َغم مق ٍ
ويدل قمؾقف :طمديث أم َقمطِقة ڤ ىماًمت« :يمُـا ُكـْفك َأ ْن ك ِ
ّ
ت
َه
َ
ِ
ٍ
ب،
َوم ْق َق َصمالَث ,إِٓ َقم َغم َز ْوجٍ َ ،أ ْر َسم َع َة َأ ْؿم ُف ٍر َو َقمش ًـرا َ ،وَٓ َك ْؽتَح ُؾَ ،وَٓ َك َت َطق ُ
ص ًم ِ ْؾ َؿ ْرأ َ ِة ِذم ُـم ْف ِر َها ،إِ َذا ا ْهمت ََس َؾ ْت
َوَٓ َك ْؾ َب ُس َصم ْق ًسما َم ْص ُبق ًهماَ ،و َىمدْ ُر هظم َ
قضفاِ ،ذم ُكب َذ ٍة ِمـ ُىمس ٍ
ِ ِ ِ
ط َو َأ ْفم َػ ٍ
ار»( ,)1وىمقهلاِ « :ذم ُك ْب َذ ٍة ِم ْـ
ْ
إِ ْطمدَ اكَا م ْـ َحم َ
ْ ْ
ُىمس ٍ
ط َو َأ ْفم َػ ٍ
ار» .اًمـبذة :هل اًمشـلء اًمقسـػم ,واًم ُؼسط :سمضؿ اًمؼاف ,ويؼال
ْ
سماًمؽاف اعمضؿقمة (يمُست) وشماء سمدل اًمطاء ,واًمؼسط ,وإفمػار :كققمان
معروومان مـ أنقاع اًمبخقر.
ُي ُرم قمؾقفا
اًمثاين :إذا يماكت
ؾمتؿر سمؿؽان ومقف رضمال أضماكب ,ومنكف َ ْ
ُّ
اًم هطقب طمقـئذ.
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب مقؾمـك ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ« :أجُّ َام
ٍ
ِ ِ
ُي َفا َوم ِف َل َزاكِقَة»(.)2
اؾم َت ْع َط َرت ُصمؿ َمر ْ
ت َقم َغم اًم َؼ ْقم ًمقَجدُ وا ِر ْ َ
ا ْم َرأ َة ْ
اّلل سمـ مسعقد ﭭ ىماًمتَ :ىم َال ًَمـَا َر ُؾم ُ
قل
وطمديث زيـب امرأة قمبد ّ
ِ
ت إِ ْطمدَ ايمُـ ا ْعمَس ِ
جدَ َوم َ
ال ََتَس ـمِق ًبا»(.)3
اّلل ﷺ« :إِ َذا َؿم ِفدَ ْ
ّ
ْ
وطمديث أيب هريرة ﭬ ىمالَ :ىم َال َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ« :أجُّ َام ا ْم َرأ َ ٍة َأ َصا َسم ْت
قل ّ

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)313ومسؾؿ سمرىمؿ (.)938
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)19578وأبق داود سمرىمؿ ( ,)4173واًمؽممذي سمرىمؿ (,)2786
واًمـ َسائل سمرىمؿ ( ,)5127وطمسـف إًمباين (صحقح اجلامع .)525/1
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)443
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ال شم َْشفدْ معـَا ا ًْم ِع َشاء ِ
أظم َر َة»(.)1
قراَ ،وم َ َ َ َ
َ
َسم ُخ ً
 -يٍ انضَُُّّح انر ًٍُّٛػُذ ذشجٛم انشَّؼَش.

ِ
اًمسـة أن يبدأ سماجلفة
واعمؼصقد سمؽمضمقؾ اًمشعر هق :مشطف ,ومنن مـ ُّ
اًمقؿـك ,صمؿ اًمقسـرى.
َان اًمـبل ﷺ ُي ِ
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمائشة ڤ ىماًمت« :يم َ
عجب ُف اًمت َق ُّؿ ُـ
ُّ
فقره وذم ِ
ؾف وشمَرضم ِ
ذم َشمـَع ِ
ؾف و ُـم ِ
ؿملنف يم هؾف»(.)2
َ ُّ
ُّ
اًمسـة ,ويمذا هق ذم
وشمؼدم أن شمؼديؿ اًمقؿـك ذم أقمضاء اًمقضقء مـ ُّ

ًمسـة اًمبدء سماًمشؼ إجؿـ ىمبؾ إجسـر ,ويمذًمؽ شمؼدم ىمري ًبا
اًم ُغسؾ ومنن مـ ا ُّ
ِ
بل ﷺ
اًمتقؿـ قمـد اًمتـ ّعؾ ,واعمقضع اًمثاًمث اًمذي يعجب اًمـ ُّ
اًمسـة ُّ
أن مـ ُّ
اًمؽمضمؾ ,وهق :شمسـريح اًمشعر ,ويدظمؾ ومقف
اًمتقؿـ ومقف ذم هذا احلديث هق:
ُّ
ُّ
دهـف -واهلل أقمؾؿ.-
ِ
اًمتقؿـ ذم ؿملنف
وذم ىمقل قمائشة ڤ« :ذم ؿملنف ُيم هؾف» -أي أنف يعجبف ُّ
يمؾف ,-وهذا ذم إمقر اًمتل هل مـ سماب اًمتؽريؿ ,يمام ىمرر هذه اًمؼاقمدة
همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ.
ِ
اع»(- )3أي ما مل
اؾم َت َط َ
وضماء ذم رواية قمـد اًمبخاريُُ « :ي ُّ
ب اًمت َق ُّؿ َـ َما ْ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)444
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)168ومسؾؿ سمرىمؿ (.)268
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)5380
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ِ
َص مـ
يؿـعف ماكع ,-وهل إؿمارة إمم ؿمدة اعمحاومظة قمغم اًمتقؿـ ،وًمؽـ ُخي ُّ
ذًمؽ ما يمان مـ سماب اًمتؽريؿ ,يماًمثالصمة اًمقاردة ذم احلديث ,وهل :اًمتـ ّعؾ,
اًمسـة يمدظمقل اعمسجد,
ّ
واًمؽمضمؾ ,واًمطفقر ,وهمػمها مما وردت ومقفا ُّ
وطمؾؼ اًمرأس ,وإيمؾ ,واًمشـرب ،وهمػمها مـ اًمط هقبات ,مما مل يرد هبا دًمقؾ
قمغم وضمف اخلصقص.
 وأما ما يمان مـ سماب إذى ومنكف يبدأ هبا سماًمقسار ,يمآؾمتـجاء,وظمؾع اًمـعؾلم ,ودظمقل اخلالء وكحقه ،وهذه ىماقمدة ذيمرها ؿمـقخ اإلؾمالم
اسمـ شمقؿقة ,واًمـقوي ﭭ.
أطمؼ سماًمتؼديؿ إمم إمايمـ
ىمال ؿمـقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة « :$اًمقؿـك ّ
اًمطقبة وأطمؼ سماًمتلظمػم قمـ إذى وحمؾ إذى»(.)1
وقمؾقف وماًمتؼديؿ سمقـفام قمغم صمالث أطمقال:
احلال إومم :ما يمان مـ سماب اًمتؽريؿ -أي مـ ىمبقؾ اًمطقبات -ومتؼدم
ومقف اًمقؿـك ً
رضمال أو يدً ا ,يمإيمؾ واًمشـرب ,واًمؾبس ,واًمقضقء ,واًمغسؾ,
وآكتعال ,واًمؽمضمؾ ,وطمؾؼ اًمرأس ,وكحقه.
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمائشة ڤ اًمذي شمؼدم.
احلال اًمثاكقة :ما يمان مـ سماب إذى -أي مـ ُىمبقؾ اخلبائث -ومتُؼدم
ومقف اًمقسـرى ً
رضمال ,أو يدً ا.
( )1ؿمـرح اًمعؿدة (.)139/1
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يمدظمقل اخلالء ,واخلروج مـ اعمسجد ,وآؾمتـجاء ,وظمؾع اًمـعؾلم,
وآمتخاط ,وكحقه.
بل ﷺَٓ« :
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب ىمتادة ﭬ اعمتػؼ قمؾقف ،ىمال اًمـ ُّ
ُي ْؿ ِسؽَـ َأ َطمدُ يم ُْؿ َذ َيم َر ُه سمِ َق ِؿقـ ِ ِف َو ُه َق َي ُب ُ
قل َوَٓ َيت ََؿس ْح ِم َـ ْ
اخلَال َِء سمِ َق ِؿقـ ِ ِف»(.)1
احلال اًمثاًمثة :ما شمردد ومقف سملم إمريـ-أي مل يظفر ومقف اًمتؽريؿ ,ومل
اًمتقؿـ.
يظفر ومقف إذى واإلهاكة -ومإصؾ ومقف ُّ
ّ
ويدل قمؾقف :طمديث اًمباب طمديث قمائشة ڤ ىماًمت« :يم َ
َان َر ُؾمقل
ِ
ِ
ب اًمت َق ُّؿ َـ ِذم َؿم ْلنِ ِف ُيم هؾ ِف».
اّلل ﷺ ُُي ُّ
ىمال اًمـقوي  $ذم ؿمـرطمف حلديث قمائشة ڤ اًمذي شمؼدم« :هذه
ىماقمدة مستؿرة ذم اًمشـرع ،وهل إكام يمان مـ سماب اًمتؽريؿ واًمتشـريػ،
يمؾبس اًمثقب ,واًمسـراويؾ ,واخلػ ,ودظمقل اعمسجد ,واًمسقاك,
وآيمتحال ،وشمؼؾقؿ إفمػار ,وىمص اًمشارب ,وشمرضمقؾ اًمشعر وهق:
مشطف ,وكتػ اإلسمط ,وطمؾؼ اًمرأس ,واًمسالم مـ اًمصالة ,وهمسؾ أقمضاء
اًمطفارة ,واخلروج مـ اخلالء ,وإيمؾ ,واًمشـرب ,واعمصاومحة ,واؾمتالم
احلجر إؾمقد ،وهمػم ذًمؽ مما هق ذم معـاه يستحب اًمتقامـ ومقف ,وأما ما
يمان سمضده يمدظمقل اخلالء ,واخلروج مـ اعمسجد ,وآمتخاط,
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)154ومسؾؿ سمرىمؿ (.)267
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وآؾمتـجاء ,وظمؾع اًمثقب ,واًمسـراويؾ ,واخلػ ,وما أؿمبف ذًمؽ
وم ُقستحب اًمتقاؾمـر ومقف ،وذًمؽ يمؾف سمؽرامة اًمقؿلم ,وؿمـرومفا -واهلل أقمؾؿ,-
وأمجع اًمعؾامء قمغم أن شمؼديؿ اًمقؿلم قمغم اًمقسار مـ اًمقديـ واًمرضمؾلم ذم
وصح وضقؤه»(.)1
اًمقضقء ُؾمـةً ,مق ظماًمػفا وماشمف اًمػضؾ
ّ

فائدة:
ُيس ُّـ عمـ أراد طمؾؼ ؿمعره أن يبدأ سماجلاكب إجؿـ ,صمؿ إجسـر وهذه
قل ِ
اّلل ﷺ
ُؾمـة مـدصمرة ,دل قمؾقفا طمديث أنس سمـ ماًمؽ ﭬَ « :أن َر ُؾم َ ّ
َأتَك ِمـًكَ ,وم َلتَك ْ
اهاُ ,صمؿ َأتَك َمـ ِْز ًَم ُف سمِ ِؿـًك َوك ََح َرُ ,صمؿ َىم َال ًم ِ ْؾ َحال ِق:
اجلَ ْؿ َر َة َوم َر َم َ
ِ ِ
ِ ِ
اس»(.)2
« ُظم ْذ»َ ,و َأ َؿم َار إِ َمم َضماكبِف إَجْ َؿ ِـُ ،صمؿ إَجْسـرُ ,صمؿ َضم َع َؾ ُي ْعطقف اًمـ َ
ٔيًا  ُُٗٓٚػُّ فْ ٙزا انثاب:

اًمتشبف مـ اًمرضمال سماًمـ َهساء ومـ اًمـ َهساء سماًمرضمال ,واًمتش ّبف سماًمؽػار ذم
اًمؾباس وكحقه ,واخلقالء ذم اًمؾباس ,واإلؾمبال ,ويمشػ اًمعقرة ,وًمبس
ًمؾرضمال إٓ مـ قمذر ,وطمؾؼ اًمؾحقة ,وقمدم ىمص
اًمذهب ,واحلرير ه
اًمشارب ,وإفمفار اعمرأة مػاشمـفا قمغم وضمف همػم مشـروع ,واعمرأة دمتـب
اًمـؿص ,واًمقؿمؿ وومؾج إؾمـان وهق :شمباقمد ما سمقـفا ,ووصؾ اًمشعر,
وشمغقػم ظمؾؼ اهلل شمعامم ,واًمصبغ سماًمسقاد.
( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ طمديث رىمؿ ( ,)267سماب :اًمـفل قمـ آؾمتـجاء سماًمقؿلم.
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1305
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صٍَُ ف ٙانؼطاسٔ ,انرصاؤب
ُ
صٍُ انؼُطاس:

َ ٌُ )1س ُّن للعاطس أن ًلىل« :الحمد هلل».
بل ﷺ ىمال« :إِ َذا َقم َط َس َأ َطمدُ يم ُْؿ
حلديث أيب هريرة ﭬ قمـ اًمـ ه
ِ ِ
ِ
َوم ْؾ َق ُؼ ْؾْ :
اّللَ ,وم ِن َذا َىم َال ًَم ُف
احلَ ْؿدُ ّللَ ,و ًْم َق ُؼ ْؾ ًَم ُف َأ ُظمق ُه َأ ْو َصاطم ُب ُفَ :ي ْر َمح َُؽ ُ
ِ
اّللَ ,و ُي ْصؾِ ُح َسما ًَمؽ ُْؿ»(. )1
اّللَ ,وم ْؾ َق ُؼ ْؾ َهيْديؽ ُُؿ ُ
َي ْر َمح َُؽ ُ
يـقع ومقؼقل أطمقا ًكا « :احلؿد هلل قمغم يمؾ طمال» ,حا رواه
ويس ُّـ ًمف أن ه
احلَؿدُ هلل َقم َغم ه
أبقداود« :إِ َذا َقم َط َس َأ َطمدُ يمُؿ َوم ْؾقَ ُؼ ْؾْ :
يمؾ َطمال»(.)2
اعمشؿت« :يرمحؽ اهلل» ,و ُي َس ُّـ ًمؾعاـمس أن يرد قمؾقف,
ويؼقل ًمف
ه
ِ
اّللَ ,و ُي ْصؾِ ُح َسما ًَمؽ ُْؿ» ,ويمؾ هذا دل قمؾقف طمديث أيب
ومقؼقلَ « :هيْديؽ ُُؿ ُ
هريرة ﭬ اًمساسمؼ.

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6224
( )4رواه أبق داود سمرىمؿ ( .)5031وىمال اسمـ اًمؼ ّقؿ  $ذم زاد اعمعاد ( ) 436/2قمـ هذا
احلديث« :إؾمـاده صحقح».
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فائدة:
شمشؿقت اًمعاـمس ومرض يمػاية وسمف ىمال مجفقر اًمعؾامء ,إذا ومعؾف سمعض
ظمروضما
احلاضـريـ ؾمؼط اًمتؽؾقػ قمـ اًمباىملم ,ومع ذًمؽ ٓ يـبغل شمريمف
ً
مـ اؾمتدٓل مـ ىمال :سمػرضـقة اًمعلم.
واؾمتدًمقا سماؾمتدٓل ًمف طمظ مـ اًمـظر ,وهق :ما رواه اًمبخاري ذم
صحقحف مـ طمديث أيب هريرة ﭬ مرومق ًقماَ ...« :وم ِن َذا َقم َط َس َأ َطمدُ يم ُْؿ َو َمحِدَ
َان َطمؼا َقم َغم يم هُؾ ُم ْسؾِ ٍؿ َؾم ِؿ َع ُف َأ ْن َي ُؼ َ
اّلل يم َ
اّلل .»...احلديث(.)1
قل ًَم ُف َي ْر َمح َُؽ ُ
َ

ُّ )2
الس َّىت أ َّّل ٌُ َّ
ضمت العاطس ئذا لم ًحمد هللا حعالى.

اًمسـة
كشؿتف ,سمؾ ُّ
اًمسـة أن ه
اهلل شمعامم اًمعاـمس ومؾقس مـ ُّ
ومنذا مل ُيؿد َ
أٓ ُيشؿت :حلديث أنس ﭬ ىمالَ :قم َط َس َر ُضم َال ِن ِقمـْدَ اًمـبِ هل ﷺ َوم َشؿ َت
ِ
مهاَ ,و َمل ْ ُي َش هؿ ْت ْأ َظم َرَ ,وم َؼ َال اًمر ُضم ُؾَ :يا َر ُؾم َ
َأ َطمدَ ُ َ
قل اّلل َؿمؿت َه َذا َو َمل ْ
ِ
ِ
اّلل»( ,)2وهذا مـ ومعؾف ﷺ
اّللَ ,و َمل ْ َحتْ َؿدْ َ
شم َُش هؿتْـلَ ,ىم َال« :إِن َه َذا َمحدَ َ
وضماء مـ ىمقًمف ﷺ ما رواه مسؾؿ ,قمـ أيب مقؾمـك ﭬ ىمالَ :ؾم ِؿ ْع ُت
قل ِ
ِ
ُي َؿ ِد
َر ُؾم َ ّ
اّللَ ،وم َش هؿتُق ُهَ ,وم ِنن َمل ْ َ ْ
اّلل ﷺ يؼقل« :إِ َذا َقم َط َس َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم َحؿدَ ّ َ

اّللَ ،وم َ
ال شم َُش هؿتُق ُه»(.)3
َّ

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6226
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6225
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2992
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ـمالسمف,
إب اسمـَف ,أو
وًمؽـ إذا يمان اعمؼام مؼام شمعؾقؿ يملن يريب ُ
ُ
اعمعؾؿ َ
أو كحق ذًمؽ ممّا هق ذم مؼام اًمتعؾقؿ ,ومنكف يؼقل ًمف :ىمؾ« :احلؿد هلل»ً :مػمسمقف
ً
ضماهال ًمسـّقتفا.
اًمسـة ومؼد يؽقن
قمغم هذه ُّ
ويمذا مـ يمان مزيمق ًما ومنكف ٓ ُيشؿت سمعد اًمثاًمثة ,ومنذا قمطس صمالث
مرات ُيشؿت ,وسمعدها ٓ ُيشؿت.
ّ
ويدل قمؾقف:
ما رواه أبق داود ذم ؾمــف قمـ أيب هريرة ﭬ مقىمق ًوما ومرومق ًقماَ ,
ىمال:
ت َأ َ
ظماك َصم َ
ال ًصما َوم َام َزا َد َوم ُف َق ُزيمَا ٌم»(.)1
« َؿم هؿ ْ
ويميده ما رواه مسؾؿ ذم صحقحف ,مـ طمديث َؾم َؾ َؿ َة ْسم ِـ إَيم َْق ِع ﭬ

ِ
ِ
اّلل»ُ ,صمؿ َقم َط َس
َأن ُف َؾمؿ َع اًمـبِل ﷺ َو َقم َط َس َر ُضم ٌؾ قمـْدَ ُه َوم َؼ َال ًَم ُفَ « :ي ْر َمح َُؽ ّ ُ
ُأ ْظم َرى َوم َؼ َال ًَم ُف َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ« :اًمر ُضم ُؾ َم ْزيمُق ٌم»(.)2
قل ّ
ومتحصؾ مما ؾمبؼ أن اًمعاـمس ٓ ُيشؿت ذم طماًملم:
 )1إذا مل ُيؿد اهلل شمعامم.
 )2إذا زاد قمغم صمالث مراتٕ :نف مزيمقم.
( )1رواه أبق داود سمرىمؿ ( .)5034وىمال إًمباين « :$طمسـ مقىمقف ,ومرومقع» (صحقح
أيب داود .)308/4
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2993
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صٍُ انرصاؤب:

ُّ َّ
السىت كظم الفم عىد الخثاؤب ,أو ز ُّده باليد.
 )3من
ّ
ويدل قمؾقف:
ِ
اس,
ب ا ًْم ُع َط َ
اّلل ُُي ُّ
طمديث أيب هريرة ﭬ قمـ اًمـ ه
بل ﷺ ىمال« :إِن َ
ِ
اّللَ ,وم َح ٌّؼ َقم َغم يم هُؾ ُم ْسؾِ ٍؿ َؾم ِؿ َع ُف َأ ْن
َو َيؽ َْر ُه اًمت َث ُ
اؤ َب ,إِ َذا َقم َط َس َوم َحؿدَ َ
ِ
ِ
اعَ ,وم ِن َذا َىم َال َها
ُي َش هؿ َت ُفَ ,و َأما اًمت َث ُ
اؾمتَ َط َ
اؤ ُب َوم ِنك َام ُه َق م ْـ اًمشـق َطان َوم ْؾ َ ُػمد ُه َما ْ
َض ِ
ح َؽ ِمـْ ُف اًمشـق َط ُ
ان»(.)1
او َب
بل ﷺ« :إِ َذا َشم َث َ
وقمـد مسؾؿ مـ طمديث أيب ؾمعقد ﭬ ,ىمال اًمـ ُّ
َأطمدُ يمُؿَ ،وم ْؾقؿ ِس ْؽ سمِق ِد ِه َقم َغم ومِ ِ
قفَ ,وم ِنن اًمشـق َط َ
ان َيدْ ُظم ُؾ»( ,)2ومقؽقن يمظؿ
َ
َ ْ ُْ
اًمتثاؤب إما سماًمتحؽؿ قمـ ـمريؼ اًمػؿ ,وذًمؽ سمؿـع اكػتاطمف ,أو سمضغط
إؾمـان قمغم اًمشػة ,وإما سمقضع اًمقد قمغم اًمػؿ ,وكحق ذًمؽ.
هق م َـ اًمشـقطان) ,ىمال اسمـ
ثاؤب ومنكام َ
ىمال اسمـ طمجر (« :$وأما اًمت ُ
اًمرضا واإلرادة -أي أن
سمطال :إضاومة اًمتثاؤب إمم اًمشـقطان سمؿعـك إضاومة ه
اًمشـقطان ُيب أن يرى اإلكسان متثائ ًبإ :-هنا طماًمة شمتغػم ومقفا صقرشمف,
ومقضحؽ مـف ٓ ,أن اعمراد أن اًمشـقطان ومعؾ اًمتثاؤب.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)2663
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2995
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وىمال اسمـ اًمعريب« :ىمد سمقـا أن يمؾ ومعؾ مؽروه كسبف اًمشـرع إمم اًمشـقطان:
ٕنف واؾمطتف ،وأنِ يمؾ ومعؾ طمسـ كسبف اًمشـرع إمم اعمؾؽٕ :نف واؾمطتف ،ىمال:
واًمتثاؤب مـ آمتالء ,ويـشل قمـف اًمتؽاؾمؾ وذًمؽ سمقاؾمطة اًمشـقطان،
واًمعطاس مـ شمؼؾقؾ اًمغذاء ,ويـشل قمـف اًمـشاط ,وذًمؽ سمقاؾمطة اعمؾؽ».
وىمال اًمـقوي« :أضـقػ اًمتثاؤب إمم اًمشـقطانٕ :نف يدقمق إمم
اًمشفقات إذ يؽقن قمـ صمؼؾ اًمبدن ,واؾمؽمظمائف وامتالئف ،واعمراد اًمتحذير
مـ اًمسبب اًمذي يتقًمد مـف ذًمؽ وهق اًمتقؾمع ذم احليمؾ»(.)1
وأجضا ومنن إومضؾ ًمؾؿتثائب أٓ يرومع صقشمف سماًمتثاؤب ,يملن يؼقل:
 ً(ها) ,أو (آه) ,وكحقها مـ إصقات اًمتل يصدرهإ :ن هذا مدقماة
ًمضحؽ اًمشـقطان قمؾقف.
ّ
اؤ ُب ِم ْـ
اًمـبل ﷺ ىمال« :اًمت َث ُ
ويدل قمؾقف :طمديث أيب هريرة ﭬ قمـ ه
ِ
اعَ :وم ِنن َأ َطمدَ يم ُْؿ إِ َذا َىم َال « َها»
اؾم َت َط َ
اًمشـق َطانَ ,وم ِن َذا َشم َثا َء َب َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم ْؾ َ ُػمد ُه َما ْ
َض ِ
ح َؽ اًمشـق َط ُ
ان»(.)2
اؾم َت َطاعَ ،وٓ
وضماء سمؾػظ قمـد أمحد « :$إ َذا َشم َثا َء َب َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم ْؾ َ ُػمده َما ْ
َي ُؼؾ« :آه آه»َ ,وم ِنن َأ َطمدَ يمُؿ إِ َذا َومت ََح َوما ُهَ ،وم ِنن اًمشـق َطا َن َي ْض َح ُؽ ِمـْ ُف َأو سمِف»(.)3
ضع يدَ ه قمغم ومقف.
( )1اًمػتح ,طمديث ( ,)6226سماب  :إذا شمَثا َء َب وم ْؾ َق ْ
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3298ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2994
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)9530وصححف إًمباين (اًمصحقحة .)2420
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تنبيه:
اقمتاد سمعض اًمـاس قمغم اًمتعقذ مـ اًمشـقطان سمعد اًمتثاؤب ,وٓ دًمقؾ
بل ﷺ ذم
قمغم ذًمؽ سمؾ هق خماًمػة هلدي اًمـبل ﷺٕ :نف ضماء سمذيمر مل يؼؾف اًمـ ُّ
هذا اعمقـمـ.
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صٍَُ أخشٖ ٕٚيَّٛح
ُ
قٕل انزكش انٕاسد ػُذ دخٕل انخالءٔ ,انخشٔض يُّ.

ُي َس ُّـ عمـ دظمؾ اخلالء ,أن يؼقل ما ضماء ذم اًمصحقحلم:
قل ِ
قمـ َأنَس ﭬ :يم َ
اخل َ
ال َءَ ،ىم َال« :اًمؾ ُفؿ إِ هين
اّلل ﷺ إِ َذا َد َظم َؾ ْ َ
َان َر ُؾم ُ ّ
اخلبائِ ِ
َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِمـ ْ ِ
ث»(.)1
اخلُبث َو ْ َ َ
َ
و(اخلبُث) :سمضؿ اًمباء :ذيمران اًمشـقاـملم ,واخلبائث إكاصمفؿ ,ومتؽقن
آؾمتعاذة مـ ذيمران اًمشـقاـملم وإكاصمفؿ.
و(اخلبْث) :سمتسؽلم اًمباء :اًمشـر ,واخلبائث اًمـػقس اًمشـريرة ,ومتؽقن
أقمؿ ,وهق أيمثر روايات اًمشـققخ,
آؾمتعاذة مـ اًمشـر وأهؾف ,واًمتسؽلم ّ

يمام ىمال اًمؼاضـل قمقاض ,واخلطايب وهمػممها -رطمؿ اهلل اجلؿقع.-
ُٚٔ -ضٍَُّ نًٍ خشض يٍ انخالء أٌ ٚقٕل:

ما ضماء ذم مسـد أمحد ,وؾمــ أيب داود ,واًمؽممذي ,وصححف إًمباين:
ِ
قمـ قمائشة ڤ ىماًمت :يم َ
اخلال َِء َىم َال:
َان اًمـبِ ُّل ﷺ إِ َذا َظم َر َج م َـ ْ َ
« ُهم ْػ َرا ك ََؽ»(.)2
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6322ومسؾؿ سمرىمؿ (.)375
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)25220وأبقداود سمرىمؿ ( ,)30و اًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)7وصححف
إًمباين (حتؼقؼ مشؽاة اعمصاسمقح .)116/1
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فائدة:
ىمقؾ :مـاؾمبة ىمقل« :همػراكؽ» أن اإلكسان حا َتػػ مـ أذية اجلسؿ,
شمذيمر أذية اإلصمؿ ,ومدقما اهلل شمعامم أن خيػػ قمـف أذية اإلصمؿ ,يمام مـ قمؾقف
سمتخػقػ أذية اجلسؿ ذيمره اسمـ اًمؼقؿ .)1($
وىمقؾ :إن مـاؾمبة ذًمؽ هق :اؾمتغػارهٓ :كؼطاقمف قمـ ه
اًمذيمر طمال
اخلالء ,وىمقؾ همػم ذًمؽ.
ذضٍُّ كراتح انٕصـٛح.
اّلل
اًمصحةً :مؼقل رؾمقل ّ
وماًمقصـقة ُؾمـة ًمؽؾ مسؾؿ طمال اعمرض ,أو ه
ٍ
ىء مسؾِ ٍؿًَ ،مف ؿمـلء ي ِريدُ َأ ْن يقصـل ومِ ِ
قت ًَمقْ َؾت ْ ِ
َلم ،إٓ
قفَ ،يبِ ُ
ُ
ٌ ُ
ُ
ﷺَ « :ما َطم ُّؼ ا ْم ِر ُ ْ
ُقسم ٌة ِقمـْدَ ُه»( ,)2وذيمر اًمؾقؾتلم ذم احلديث ًمقس حتديدً ا ,وإكام
َو َوصـقت ُف َم ْؽت َ
اعمراد سمف أٓ يؿر قمؾقف زمـ ىمصـػم إٓ ووصـقتف مؽتقسمة قمـدهٕ :نف ٓ يدري
متك يؿقت ،وهذه ُؾمـة قمامة ًمؽؾ اًمـاس.
 أما اًمقصـقة ومقام قمؾقف مـ طمؼقق اهلل شمعامم يمزيماة ,أو طمج ,أو يمػارة,أو طمؼقق أدمقلم يماًمد ْيـ ,وأداء إماكات ,ومفذه واضمبة ٓ ُؾمـةٕ :نف
يتعؾؼ هبا أداء طمؼقق واضمبةٓ ,ؾمـقام إذا مل يعؾؿ هبذه احلؼقق أطمد[ ,ومآ
يتؿ اًمقاضمب إٓ سمف ومفق واضمب].
( )1اكظر :إهماصمة اًمؾفػان (.) 58/1
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)2783ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)1626مـ طمديث اسمـ قمؿر ﭭ.
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انضًادحٔ ,انه ٍٛف ٙانثٛغ ٔانشـشاء.

وذًمؽ سملن يتحغم يمؾ مـ اًمبائع ,واعمشؽمي ,سماًمسامطمة ,واًمؾلم أثـاء
اًمسعر واجلدل ومقف,
اًمبقع ,وٓ يتشدد يمؾ مـفام مع أظمر ذم اعمساومة ذم ه
اًمسعر ومقق
سمؾ يتساحمان ,ومال يبخس اعمشؽمي طمؼ اًمبائع ومقطاًمب سمنكزال ه
ـماىمة اًمبائع ,أو ُيؾح قمؾقف سمشـلء ىمد يضـره ,ويمذا اًمبائع ٓ ُيضـر سماعمشؽمي,
ومقغازم سمسعره ,أو كحق ذًمؽ ,مما ىمد يمدي ٓؾمتغالًمف ,وظمالصة إمر :أن
يؽقن شمعامؾفام مبـلًا قمغم اًمسامطمة ,واًمؾلم.
سمـ ِ
ويدل قمؾقف :طمديث ِ
ضماسمر ِ
ّ
قمبد اهلل ﭭ أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمال:

ِ
اعَ ,وإِ َذا ْ
اؿم َ َؽمىَ ,وإِ َذا ا ْىم َتضـك»(.)1
اّلل َر ُضم ًال َؾم ْؿ ًحا :إِ َذا َسم َ
« َرطم َؿ ُ

اًمسـة أن ُيطاًمب سمسفقًمة
ويمذًمؽ إذا ـماًمب سمؼضاء َطم هؼف ,ومنن مـ ُّ
وًملمً :مؼقل اًمـبل ﷺ« :وإذا اىمتضـك».
ىمال اسمـ طمجر «« :$وإذا اىمتضـك» ,أي :ـمؾب ىمضاء طمؼف سمسفقًمة
وقمدم إحلاف ،وذم رواية طمؽاها اسمـ اًمتلم «وإذا ىمضـك» أي :أقمطك اًمذي
قمؾقف سمسفقًمة ,سمغػم مطؾ ،وًمؾؽممذي واحلايمؿ مـ طمديث أيب هريرة ﭬ

اء ,ؾمؿح ا ًْم َؼض ِ
ِ
ِ
اء»(,)2
َ
ب َؾم ْؿ َح ا ًْم َبقْعَِ ,ؾم ْؿ َح اًمشـر َ ْ َ
اّلل ُُي ُّ
مرومق ًقما« :إِن َ
اّلل َ ۵ر ُضم ًال يم َ
َان َؾم ْف ًال
وًمؾـ َسائل مـ طمديث قمثامن ﭬ رومعفَ « :أ ْد َظم َؾ ُ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)2076
( )4رواه اًمؽممذي سمرىمؿ (.)1319
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ُم ْش َ ِؽم ًيا َو َسمائِ ًعا َو َىماضـقا َو ُم ْؼتَضـقا ْ
اجلَـ َة»( ,)1وٕمحد مـ طمديث قمبد اهلل سمـ
احلض قمغم اًمسامطمة ذم اعمعامؾة ,واؾمتعامل معازم
قمؿرو ﭭ كحقه ,وومقف ّ
واحلض قمغم شمرك اًمتضـققؼ قمغم اًمـاس ذم
إظمالق ,وشمرك اعمشاطمة
ّ
اعمطاًمبة ,وأظمذ اًمعػق مـفؿ»(.)2
صالج سكؼر ٍٛتؼذ كم ٔضٕء.

اًمسـَـ اًمققمقة اًمتل يؽمشمب قمؾقفا ومضؾ قمظقؿ ,وهق :دظمقل
وهذه مـ ُّ
اجلـة ,وم َعـ أيب هريرة ﭬَ :أن اًمـبِل ﷺ َىم َال ًمِبِ َال ٍل ِقمـْدَ َص َال ِة ا ًْم َػ ْج ِرَ « :يا
سمِ َال ُل َطمده ْصمـِل سمِ َل ْر َضمك َقم َؿ ٍؾ َقم ِؿ ْؾ َت ُف ِذم ْ ِ
لم
اإل ْؾم َال ِمَ :وم ِن هين َؾم ِؿ ْع ُت َدف َك ْع َؾقْ َؽ َسم ْ َ
ِ ِ
ِ
يدَ ي ِذم ْ ِ
قرا ِذم
َ
اجلَـة»َ ,ىم َالَ :ما َقمؿ ْؾ ُت َقم َؿ ًال َأ ْر َضمك قمـْدي َأ هين َمل ْ َأتَ َطف ْر َـم ُف ً
ِ
ار ,إِٓ َصؾ ْق ُت سمِ َذًم ِ َؽ اًم ُّط ُف ِ
َؾما َقم ِة ًَم ْق ٍؾَ ,أ ْو َهن ٍ
ب ِزم َأ ْن ُأ َص ه َكم(,)3
قر َما يمُت َ
َ

و« َدف َك ْع َؾ ْق َؽ» :يعـل :حتريؽ كعؾقؽ.
اَرظاس انصَّالج.

اًمسـَـ اًمتل يؽمشمب قمؾقفا ومضؾ قمظقؿ ,ومفق
واكتظار اًمصالة مـ ُّ
سماكتظاره يلظمذ أضمر اًمصالة ,ويدل قمؾقف:
( )1رواه اًمـسائل سمرىمؿ (.)4670
ِ
ِ
ؾب طمؼا
اًمسفقًمة واًمسامطمة ذم اًمشـراء واًمبق ِع و َمـ َـم َ
( )4اًمػتح ,طمديث ( ,)2076سمابُّ :
وم ْؾ َق ْط ُؾب ُف ذم قمَػاف.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1149ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2458
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طمديث أيب هريرة ﭬ َأن رؾمقل اهلل ﷺ ىمال« :ا ْعم ََالئِ َؽ ُة شم َُص هكم َقم َغم َأ َطم ِديم ُْؿ
ِ
ُي ِد ْ
مح ُفَ َٓ ,ي َز ُال َأ َطمدُ يم ُْؿ ِذم
ث ,اًمؾ ُفؿ ا ْهم ِػ ْر ًَم ُف ,اًمؾ ُفؿ ْار َ ْ
َما َدا َم ذم ُم َصال ُهَ ,ما َمل ْ ُ ْ
ِ
ب إِ َمم َأ ْهؾِ ِف إِٓ اًمص َال ُة»(.)1
َص َالةٍ َما َدا َم ْ
ت اًمص َال ُة َحتْبِ ُس ُفَ َٓ ،ي ْؿـَ ُع ُف َأ ْن َيـْ َؼؾ َ

ث» -أي ما مل ِ
وىمقًمف« :ما مل ُُي ِد ْ
يلت سمشـلء يـؼض اًمقضقء ,-وضماء
ث ومِ ِ
ِ ِ ِ
ُي ِد ْ
قف»(- )2أي أن هذا اًمثقاب مشـروط
قمـد مسؾؿَ « :ما َمل ْ ُي ْمذ ومقفَ ,ما َمل ْ ُ ْ
سملٓ ُيؾحؼ سملطمد أذية ذم جمؾسف ,-وٓ يـتؼض وضقئف.

وقمـ أنس ﭬ« :أن رؾمقل اهلل ﷺ َأظمر ًَمق َؾ ًة ص َال َة ا ًْم ِع َش ِ
اء إِ َمم َؿم ْط ِر
َ ْ َ
ِ
اسَ ,و َر َىمدُ وا,
اًمؾ ْق ِؾُ ,صمؿ َأ ْىم َب َؾ َقم َؾ ْقـَا سمِ َق ْضم ِففَ ,سم ْعدَ َما َصغمَ ,وم َؼ َالَ « :صغم اًمـ ُ
ِ
ٍ
قها»(.)3
َو َمل ْ شم ََزا ًُمقا ذم َص َالة ُمـ ُْذ ا ْك َت َظ ْر َُت ُ َ
ىمال ؿمـقخـا اسمـ قمثقؿلم « :$هذه إطماديث ذم سمقان ومضؾ اكتظار
اًمصالة ؾمقاء يمان ذًمؽ سمعد صالة ؾماسمؼة ,أو شمؼدم اإلكسان إمم اعمسجد
يـتظر اًمصالة»(.)4
وأجضا طمديث َأ ِيب هريرة ﭬ َأن َر ُؾم َ
اّللِ ﷺ َىم َالَ « :أَٓ َأ ُد ًُّمؽ ُْؿ َقم َغم
ً
قل ّ
اخل َطايا وير َومع سمِ ِف اًمدرضم ِ
ِ
ات؟» َىما ًُمقاَ :سم َغمَ ,يا َر ُؾم َ
اّللِ!
قل ّ
َ َ
َما َي ْؿ ُحق اهلل سمِف ْ َ َ َ َ ْ ُ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)659ومسؾؿ سمرىمؿ (.)649
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)649
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)661
( )2ؿمـرح رياض اًمصاحللم (.)1296/2
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َىم َال« :إِؾمبا ُغ ا ًْمقض ِ
اخلُ َطا إِ َمم ا ْعمَس ِ
قمغم ا ْ َعمؽ ِ
َار ِهَ ,و َيم ْث َر ُة ْ
قء َ
اضم ِدَ ,واكْتِ َظ ُار
ُ ُ
ْ َ
ْ
ِ ِ
ِ
اًمر َسم ُ
اط»(.)1
اًمصالَة َسم ْعدَ اًمصالَةَ ,ومذًمؽ ُُؿ ه
انضِّٕاك:
بل ﷺ
اًمسـَـ اعمطؾؼة اًمتل شمُػعؾ ذم يمؾ وىمت ,ويمان اًمـ ّ
واًمسقاك مـ ُّ
ه

ِ
ِ
بل ﷺ
يمثػما طمتك ىمالَ « :أ ْيم َث ْر ُ
ت َقم َؾقْؽ ُْؿ ذم اًم هس َقاك»( ,)2وىمال اًمـ ُّ
ُيث قمؾقف ً
اًمس َق ُ
اك َم ْط َف َر ٌة ًم ِ ْؾ َػ ِؿ َم ْر َضا ٌة ًمِؾر هب»(.)3
ومقف « :ه

 وشمتليمد ؾمـقة اًمسقاك ذم مقاضع شمؼدم ذيمر سمعضفا ٓؾمـقام اًمتلشمتؽرر ذم اًمققم واًمؾقؾة ,يماًمؼقام مـ اًمؾقؾ ,وقمـد اًمقضقء ,وقمـد يمؾ
صالة ,وقمـد دظمقل اعمـزل -واهلل أقمؾؿ.-
ذجذٚذ انٕضٕء نكم صالج.
جيدد اًمقضقء ًمؽؾ صالة ,ومؾق شمقضل ًمصالة اعمغرب
ُي َس ُّـ ًمؾؿسؾؿ أن ُ َ
ً
مثال صمؿ صغم اعمغرب ,ومنذا ضماءت صالة اًمعشاء ُيس ُّـ ًمف أن يتقضل ,وًمق
وماًمسـة أن يتقضل ًمؽؾ صالة وضق ًء ضمديدً ا.
يمان قمغم ـمفارةُّ ,

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)251
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( .)888مـ طمديث أنس ﭬ.
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)7واًمـ َسائل سمرىمؿ ( .)5مـ طمديث قمائشة ڤ ,وصححف إًمباين
(اإلرواء .)105/1
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ّ
ويدل قمؾقف :طمديث قمـد اًمبخاري ىمال« :يم َ
َان اًمـبِ ُّل ﷺ َيت ََقض ُل ِقمـْدَ
اًمسـة أن يؽقن اإلكسان قمغم ـمفارة ظمالل يقمف:
يم هُؾ َص َال ٍة»(ً ,)1
وأجضا مـ ُّ
حلديث صمقسمان ﭬ أن اًمـبل ﷺ ىمال« :وَٓ ُُياومِ ُظ قم َغم ا ًْمقض ِ
قء إِٓ
ُ ُ
َ
َ
َ
ُّ
ُم ْم ِم ٌـ»(.)2
انذُّػـاء.
واًمدقماء مـ أؾمباب حتؼقؼ رأس اًمرؾماًمة و ًُم هبفا ,وهق :اًمتقطمقد,
وذًمؽ طملم ُي ْؼبؾ اًمعبد قمغم رسمف داقم ًقا ,متضـر ًقما مـق ًبا إًمقف ؾمبحاكف ,متؼم ًئا
مـ يمؾ ؿمـريؽ ,ومـ يمؾ طمقل وىمقة إمم طمقًمف وىمقشمف ؾمبحاكف ,وسمف يذوق
اًمعبد طمالوة اعمـاضماة ,واًمتذًمؾ واخلضقع ,وسمف ُدم َؾب اًمـهعؿ ,وشمُدومع اًمـهؼؿ:
ٕهنا قمبادة يؽقن هبا َتام آقمتامد قمغم َم ْـ قمؾقف يمؾ آقمتامد ؾمبحاكف ,وهمػم
ذًمؽ مـ اعمـاومع اًمتل ٓ حتصـره أؾمطر يسـػمة.
ْٕٔ َٕػـاٌ:
 -1دقماء قمبادة :وهذا اًمـقع يدظمؾ ذم ه
اًمذيمر يمام ؾمـقليت.
رسمف ,ويتقضمف إًمقف ذم ىمضاء
 -4دقماء مسلخة :وذًمؽ طملم يسلل اًمعبدُ َ

طمقائجف.

( )1رواه اًمبخاري (.)214
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)22434واسمـ ماضمف سمرىمؿ ( ,)277واًمدارمل سمرىمؿ (,)655
وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)225/1
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اًمسـَـ اًمساسمؼة مقاضع أطمرى سملن يستجاب ومقفا
وشمؼدم ذم صمـايا ُّ
اًمدقماء ,شمؽمدد قمغم اعمسؾؿ ذم يمؾ يقم وًمقؾة ,وهل :طمال اًمسجقد ,واًمثؾث
إظمػم مـ اًمؾقؾ ,وما سملم إذان واإلىمامة ,واعمؼصقد هـا:

ُّ َ
ُ َ ُّ
السـنن:
فمـن
بيان ما ٌسن للمسلم فعله ئذا أزاد أن ًدعىِ ,
أ -أى يدعى وهى على طهازج.

حلديث أيب مقؾمـك ﭬ ذم اًمصحقحلم ,وىمصتف مع َقم هؿف أيب قمامر
بل ﷺ قمغم ضمقش أوـماس ,وذم احلديثُ :ىمتؾ أبق قمامر
ﭬ ,طملم سمعثف اًمـ ُّ
ﭬ  ,وأوصـك أبا مقؾمـك ﭬ أن ُيؼرئ اًمـبل ﷺ اًمسالم ,ويدقمق ًمف ,ىمال
أبق مقؾمـكَ « :وم َل ْظمؼم ُشمف سمِ َخؼمكا و َظمؼم َأ ِيب َقم ِ
ام ٍرَ ,و ُىم ْؾ ُت ًَم ُفَ :ىم َالُ :ىم ْؾ ًَم ُف:
َْ ُ َ َ َ
َي ْس َت ْغ ِػ ْر ِزمَ ,ومدَ َقما َر ُؾم ُ
اّللِ سمِ َام ٍءَ ,ومت ََقضل ِمـْ ُفُ ,صمؿ َر َوم َع َيدَ ْي ِفُ ,صمؿ َىم َال« :ا ًّمؾ ُفؿ
قل ّ
ِ
ا ْهم ِػر ًمِعبق ٍدَ ،أ ِيب َقم ِ
اضم َع ْؾ ُف
ام ٍر»َ ,طمتك َر َأجْ ُت َسم َق َ
اض إِ ْسم َط ْقفُ ,صمؿ َىم َال« :اًم ّؾ ُفؿ ْ
ْ َُْ
َي ْق َم ا ًْم ِؼقَا َم ِة َوم ْق َق يمَث ِ ٍ
ػم ِم ْـ َظم ْؾ ِؼ َؽ َ ،أ ْو ِم َـ اًمـ ِ
اس»(.)1
ب -استقثال القِثلح.

ِ
اخلط ِ
اب ﭬ
اّلل سمـ َقمباس ﭭ ىمالَ :طمدصمـل ُقم َؿ ُر ْسم ُـ ْ َ
قمـ قمبد ّ

َان َي ْق ُم َسمدْ ٍرَ ،ك َظ َر َر ُؾم ُ
َىم َالَ :حا يم َ
ػ،
اّللِ ﷺ َإمم ا ْعم ُشـريمِلمَ َو ُه ْؿ َأ ْخ ٌ
قل ّ
و َأصحاسمف َصم َ ٍ ِ
اّلل ِ ا ًْم ِؼ ْب َؾ َةُ ،صمؿ َمد َيدَ ْي ِف
اؾم َت ْؼ َب َؾ كَبِ ُّل ّ
َ ْ َ ُُ
ال ُصم ِامئَة َوشم ْس َع َة َقمشـر َر ُضم ًالَ ،وم ْ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)4323ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2498
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ػ سمِرسم ِف« :اًمؾفؿ َأن ِْج ْز ِزم ما وقمَدْ شمَـِل ،اًمؾفؿ ِ
ِ
آت َما َوقمَدْ شمَـِل،
ُ
َ َ
ُ
َوم َج َع َؾ َهيْت ُ َ ه
إن َهتْؾِ ْؽ َه ِـذ ِه ا ًْم ِع َص َاسم ُة ِم ْـ َأ ْه ِؾ ِ
ال ِم َٓ ُشم ْع َبدْ ِذم إَ ْر ِ
اًمؾ ُفؿ ْ
اإل ْؾم َ
ض»َ .وم َام َز َال
ػ سمِ َر هسم ِفَ ،مادا َيدَ ْي ِفُ ،م ْس َت ْؼبِ َؾ ا ًْم ِؼ ْب َؾ ِةَ ،طمتك َؾم َؼ َط ِر َد ُاؤ ُه َقم ْـ َمـ ِْؽ َب ْق ِفَ ،وم َلتَا ُه
َهيْتِ ُ
َأبُق َسمؽ ٍْرَ ،وم َل َظم َذ ِر َدا َء ُه َوم َل ْخ َؼا ُه َقم َغم َمـ ِْؽ َب ْق ِفُ ,صمؿ ا ًْمت ََز َم ُف ِم ْـ َو َر ِائ ِفَ ,و َىم َالَ :يا كَبِل
اّللِ َيم َػ َ
َاؿمدَ شم َ
اك ُمـ َ
َؽ َرسم َؽَ ،ومنك ُف ؾمـقـ ِْج ُز ًَم َؽ َما َوقمَدَ َك.)1(...
ّ
ج -زفع اليديي.

ويدل قمؾقف :طمديث اسمـ قمباس ﭭ اًمساسمؼ ,وومقفَ « :وماؾمت ْؼب َؾ كَبِل اّللِ
ّ
ُّ ّ
ْ َ َ
ِ
ِ
اًمسـة يمثػمة.
ا ًْمؼ ْب َؾ َةُ ،صمؿ َمد َيدَ ْيف» ,وإطماديث هلذه ُّ
د -الثدء تالثناء على اهلل  ,۵والصالج على زسىله ﷺ.

ِ

ِ

حَا رواه اًمؽممذي ,قمـ َوم َضا ًَم َة سمـ ُقم َب ْقد ﭬ ىمالَ :سمقْـَا َر ُؾم ُ
قل اّلل ﷺ

َىم ِ
اقمدٌ إِ ْذ َد َظم َؾ َر ُضم ٌؾ َوم َصغم َوم َؼ َال« :اًمؾ ُفؿ ا ْهم ِػ ْر ِزم َو ْار َمحْـِل»َ ،وم َؼ َال َر ُؾمق ُل
اّللِ ﷺَ « :قم ِ
اّلل سمِ َام ُه َق َأ ْه ُؾ ُف،
دْت َوم ْ
ج ْؾ َت َأ ُّهيَا ا ْعم ُ َص هكم ،إِ َذا َصؾقْ َت َوم َؼ َع َ
امحَدْ َ

َو َص هؾ َقم َكمُ ،صمؿ ا ْد ُقم ُف»(.)2

قد اّللِ ,واًمثـ ِ
وذم رواية ًمف« :إِ َذا صغم َأطمدُ يمُؿ َوم ْؾقبدَ ْأ سمِتَح ِؿ ِ
َاء َقم َؾ ْق ِفُ ,صمؿ
َ
ْ
َ ْ َْ
َ
ًْم ُق َص هؾ َقم َغم اًمـبِ هل ﷺ ُصمؿ ًْم َقدْ ُع َسم ْعدُ سمِ َام َؿما َء»(.)3
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1763
( )4رواه اًمؽممذي سمرىمؿ (.)3476
( )1رواه اًمؽممذي سمرىمؿ ( .)3477وصححف إًمباين (صحقح اجلامع .)172/1
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ـه -دعاء اهلل تعالى تأسوائه الذسنى.

ومقختار مـ أؾمامء اهلل احلسـك ما يالئؿ دقماءه ويقاومؼف :ومنذا ؾملل اهلل
 ؾمبحاكف -اًمرزق ,ىمال« :يا رزاق» ،وإذا ؾملخف اًمرمحة ,ىمال« :يا رمحـ يارطمقؿ» ،وإذا ؾملخف ِ
اًمعزة ,ىمال« :يا قمزيز» ،وإذا ؾملخف اعمغػرة ,ىمال «يا
همػقر» ,وإذا ؾملخف ؿمػاء ىمال« :يا ؿماذم».
وهؽذا يدقمق سمام يـاؾمب دقماءهً :مؼقًمف شمعامم( :ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ) [إقمراف.]180:
و -تكساز الدعاء ,واإللذاح فيه.

ّ
بل ﷺ:
ويدل قمؾقف طمديث اسمـ قمباس ﭭ اًمذي شمؼدم طمقث ىمال اًمـ ُّ
«اًمؾفؿ َأن ِْج ْز ِزم ما وقمَدْ شمَـِل ،اًمؾفؿ ِ
آت َما َوقمَدْ شمَـِل» ,وما زال هيتػ سمرسمف
ُ
َ َ
ُ

شمعامم طمتك ؾمؼط رداؤه قمـ مـؽبقف ,وأبق سمؽر يؾتزمف ويؼقل ًمف« :يا كَبِل اّلل ِ
ّ
َ
َيم َػ َ
اك ُمـ َ
َاؿمدَ شم ََؽ َرسم َؽ»(.)1
ويمذًمؽ ما ضماء ذم اًمصحقحلم ,مـ طمديث أيب هريرة ﭬ طمقـام دقما
اًمـبل ﷺ ًمدَ وس ,ومؼال« :مهللا اه ِد دوؾما وائ ِ
ْت هبؿ ،مهللا ْاه ِد َد ْو ًؾما
ْ
ْ َْ ً
ُّ
وائت هبؿ»(.)2
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1763
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)2937ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2524

238

املنح العلية يف بيان السنن اليومية

ويمذًمؽ ما ضماء ذم صحقح مسؾؿ ,ذم« :اًمر ُضم ُؾ ُيطِ ُقؾ اًمس َػ َرَ ,أ ْؿم َع َث
َأ ْهم َ َؼمَ ,ي ُؿدُّ َيدَ ْي ِف إِ َمم اًمس َام ِء َيا َر هبَ ,يا َر هب»( ,)1وهذا شمؽرار ومقف إحلاح.
اًمسـة أن يدقمق صمال ًصما :حلديث اسمـ مسعقد ﭬ ذم اًمصحقحلم,
و ُّ
َان إِ َذا َد َقماَ ,د َقما َصمال ًصماَ ،وإِ َذا َ
وومقفَ « :ويم َ
ؾمل َلَ ,ؾم َل َل َصمال ًصماُ ,صمؿ َىمال« :اًمؾ ُفؿ
الث مر ٍ
َقم َؾقْ َؽ سمِ ُؼ َر ْي ٍ
ات(.)2
ش» َصم َ َ
ز -إخفاء الدعاء.

ًمؼقًمف شمعامم( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ) [إقمراف ,]55:وإظمػاء اًمدقماء
أىمرب ًمإلظمالص ,وًمذا امتدح اهلل  ۵زيمريا ڠ ومؼال( :ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ) [مريؿ :]3:ـمؾ ًبا ًمإلظمالص قمغم أطمد أىمقال أئؿة اًمتػسـػم.
ىمال ؿمـق خ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة  « :$وًمؼد يمان اعمسؾؿقن جيتفدون
مهسا سمقـفؿ وسملم
ذم اًمدقماء ,وما يسؿع هلؿ صقت ،أي  :ما يماكت إٓ ً
رهبؿ  ,۵وذًمؽ أن اهلل  ۵يؼقل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)( ,)3صمؿ
ذيمر ؿمـقخ اإلؾمالم  $ومقائد قمديدة إلظمػاء اًمدقماءُ ,يسـ سماعمسؾؿ أن
يرضمع إًمقفا.

( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)1015
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)240ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1794
( )1جمؿقع اًمػتاوى (.) 15/15
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ومما ًُىهى عىه في هرا الباب:
آقمتداء سماًمدقماء ,واًمتؽؾػ واًمسجع ومقف ,واؾمتعجال اإلضماسمة,
واًمدقماء سمنصمؿ ,أو ىمطقعة اًمرطمؿ ,وأيمؾ مال احلرام يؿـع اإلضماسمة ,واًمؽمدد
سماًمدقماء ,وىمرن اًمدقماء سماعمشـقئة.

فائدة :زبما ٌسأل البعع :ماذا أكىل في دعائي؟
وماجلقاب :ادع سمام شمريده مـ أمقر اًمدكقا وأظمرة ,واطمرص ذم دقمائؽ
ِ
واًمسـة ,ومػقفا ؾممال
قمغم ضمقامع اًمؽَؾؿ ,وهل إدقمقة اًمقاردة ذم اًمؽتاب ُّ
بل ﷺ
ظمػمي اًمدكقا وأظمرة ,وشملمؾ هذا اًمسمال طملم ُقمرض قمغم اًمـ ه
وملضماب سمؽؾامت قمظقامت ,دمؿع ًمؾؿسؾؿ اًمدكقا وأظمرة ,ومام أقمظؿفا مـ
سمشارة ,وما أضمزهلا مـ قمطقة ,ومتؿسؽ هبـ وشمدسمرهـ.
قمـ أيب ماًمؽ إؿمجعل قمـ أبقف ﭭَ « :أن ُف َؾم ِؿ َـع اًمـبِل ﷺ َو َأتَا ُه
ػ َأ ُىم ُ
َر ُضم ٌؾ َوم َؼ َالَ :يا َر ُؾم َ
قل ِطملمَ َأ ْؾم َل ُل َر هيب؟ َىم َالُ « :ىم ِؾ :اًمؾ ُفؿ
اّللِ َيم ْق َ
قل ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
جي َؿ ُع َأ َصاسمِ َع ُف إِٓ ِ
اإل ْهبَا َمَ « :وم ِنن
ا ْهمػ ْر ِزمَ ,و ْار َمحْـلَ ,و َقماومـلَ ,و ْار ُز ْىمـل»َ ,و َ ْ
ِ
اك و ِ
آظم َرشم ََؽ»(.)1
ُ
همَٓء َدمْ َؿ ُع ًَم َؽ ُد ْك َق َ َ
وذم رواية ًمف :يم َ
َان اًمر ُضم ُؾ إِ َذا َأ ْؾم َؾ َؿ َقمؾ َؿ ُف اًمـبِ ُّل ﷺ اًمص َ
الةَُ ,صمؿ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ِد ِين,
َأ َم َر ُه َأ ْن َيدْ ُقم َق ِهب ُمَٓء ا ًْم َؽؾِ َامت« :اًمؾ ُفؿ ا ْهمػ ْر ِزم َو ْار َمحْـلَ ,و ْ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2697
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َو َقماومِـِلَ ,و ْار ُز ْىمـِل»(.)1

فائدة أخسي:
ُي َس ُّـ ًمإلكسان أن يدقمق ٕظمقف سمظفر اًمغقب ,ومفل دقمقة مستجاسمة سمنذن
اهلل شمعامم ,وًمؾداقمل ومضؾ قمظقؿ ,وهق ما رواه مسؾؿ ذم صحقحف ,قمـ أيب
اًمدرداء ﭬ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ﷺ« :د ْقمق ُة ا ْعمَر ِء ا ْعمسؾِ ِؿ َٕ ِظم ِ
قف سمِ َظ ْف ِر
َ َ ْ ُْ
ب ،مستَجاسم ٌةِ ,قمـْدَ ر ْأ ِؾم ِف م َؾ ٌؽ مقيم ٌؾ ,يمُؾام د َقما َٕ ِظم ِ
قف سمِ َخ ْ ٍ
ػمَ ،ىم َال ا ْ َعم َؾ ُؽ
َ َ
َُ
َ
َ
ا ًْم َغقْ ِ ُ ْ َ َ
ا ْعم ُ َقيم ُؾ سمِ ِفِ :آملمَ َ ,و ًَم َؽ سمِ ِؿ ْث ٍؾ»(.)2
يٍ انضٍُ انٕٛيٛح ركش اهلل ذؼانٗ.

وسماب ه
اًمسـَـ اًمساسمؼة,
اًمذيمر سماب واؾمع ,شمؼدم ؿمـلء مـف ذم صمـايا ُّ
ه
واًمذيمر مػفقمف ؿمامؾ ,وًمف معـقـان:
أ) معـك قمام :ويشؿؾ يمؾ أنقاع اًمعبادات مـ صالة ,وصـقام ,وطمج,
وىمراءة ىمرآن ,وصمـاء ,ودقماء ,وشمسبقح ,وحتؿقد ,وَتجقد ,وهمػم ذًمؽ مـ
أنقاع اًمطاقماتٕ :هنا إكام شمؼام ًمذيمر اهلل شمعامم ,وـماقمتف ,وقمبادشمف.
وشمصقره اًمؼؾب مما
ىمال ؿمـقخ اإلؾمالم « :$يمؾ ما شمؽؾؿ سمف اًمؾسان,
ّ
يؼرب إمم اهلل مـ شمع ّؾؿ قمؾؿ ,وشمعؾقؿف ,وأمر سمؿعروف ,وهنل قمـ مـؽر,
ه
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2697
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (. )2733
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ومفق مـ ذيمر اهلل»(.)1
ب) معـك ظماص :وهق ذيمر اهلل  ۵سمإًمػاظ اًمتل وردت قمـ اهلل
▐ مـ شمالوة يمتاسمف ،أو إًمػاظ اًمتل وردت قمغم ًمسان رؾمقًمف ﷺ,
وومقفا َتجقد ,وشمـزيف ,وشمؼديس ,وشمقطمقد هلل ▐ ,واعمؼصقد ذم هذه
اًمسـة هق :اعمعـك اخلاص.
ُّ
وأقمظؿف :شمالوة يمتاب اهلل شمعامم ,وماًمتعبد سمتالوشمف أؾمفر قمققن اًمسؾػ,
وأىمض مضاضمعفؿ (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)

[اًمذاريات.] 18 :
ومجؿعقا ذم ًمقؾفؿ شمالوة يمتاب اهلل شمعامم ,وؾمائر إذيمار احلثقرة قمـ
دره مـ ًمقؾ ـماب سمنطمقاء أهؾف ًمف ,وياخلسارشمـا
رؾمقل اهلل ﷺ ,ومؾ ّؾف ُّ
وهتاوكـا ,وشمػريطـا ,سمؾقاًمقـا ,وأؾمحاركا! وقمسـك أن شمس َؾؿ مـ قمصـقان
إهلـا ,إٓ ما رطمؿ رسمـا شمعامم.
 -كيف كاى الصذاتح هع القسآى؟

بل ﷺ ىمرأ ذم ريمعة واطمدة
اًمسـَـ طمديث طمذيػة وأن اًمـ ّ
شمؼدم ذم أول ُّ
وائؾ قمـ ِ
اًمبؼرة ,صمؿ اًمـهساء ,صمؿ آل قمؿران ,وقمـ أيب ٍ
قمبد اّللِ ﭬ ىمال:
مه ْؿ ُت ِ
سملمر َؾم ْقء  ,ىمؾـا:
مع
«
ُ
صؾقت َ
ىمائام طمتك َ َ
ه
اًمـبل ﷺ ًمقؾ ًة ،ومؾؿ َي َز ْل ً
( )1جمؿقع اًمػتاوى (.) 661/10
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مهؿت أن أىمعدَ وأ َذ َر اًمـبل ﷺ»(.)1
ؿت؟ ىمال:
ُ
وما َمه َ

اّلل سمـ َقم ْؿ ٍرو ﭭ ىمالَ :ىم َال ِزم َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ:
قل ّ
وذم اًمصحقحلم ,قمـ قمبد ّ
«ا ْىم َرأ ا ًْم ُؼ ْرآ َن ِذم يم هُؾ َؿم ْف ٍر »َ ,ىم َالُ :ىم ْؾ ُت :إِ هين َأ َضمدُ ُىمقةًَ .ىم َالَ « :وما ْىم َرأ ْ ُه ِذم ِقمشـري َـ
ًَم ْق َؾ ًة»َ ,ىم َال ُىم ْؾ ُت :إِ هين َأ ِضمدُ ُىمقةًَ .ىم َالَ « :وما ْىم َرأ ْ ُه ِذم َؾم ْبعٍَ ,وَٓ شم َِز ْد َقم َغم َذًم ِ َؽ»(.)2
وحا يمان اًمصحاسمة ڤ أطمرص اًمـاس قمغم اًمؼرآن ,يماكقا يتحسـرون
يعقضقن هبا ما وماهتؿ مـ اًمؼرآن ,روى
بل ﷺ ومرصة ه
ًمػقاشمف :ومجعؾ هلؿ اًمـ ُّ

قل اّللِ
مسؾؿ ذم صحقحف طمديث قمؿر سمـ اخلطاب ﭬ ىمالَ :ىم َال َر ُؾم ُ ّ
لم َصال َِة ا ًْم َػ ْج ِر,
ﷺَ « :م ْـ كَا َم َقم ْـ ِطم ْزسمِ ِفَ ،أ ْو َقم ْـ ؿمـل ٍء ِمـْ ُفَ ،وم َؼ َرأ َ ُه ومِ َقام َسم ْ َ
ِ
ِ
ِ
رب أخحؼـا سمريمبفؿ,
ب ًَم ُف يم ََلن َام َىم َرأ َ ُه م َـ اًمؾ ْق ِؾ»( ,)3ومقا ه
َو َصالَة اًم ُّظ ْف ِر ،يمُت َ
واقمػ قمـ شمؼصـػمكا ,وزًمؾـا.
اب رؾم ِ
س ِ
وقمـ ْأو ِ
قل اهلل ﷺ
سمـ طمذيػة ﭬ ىمالَ « :ؾم َل ْخ ُت َأ ْص َح َ َ ُ

رآن؟ َىما ًُمقا َصمال ٌ
قن ا ًْم ُؼ َ
ػ ُحت هَز ُسم َ
َثَ ,و َمخ ٌْسَ ,و َؾم ْب ٌعَ ,وشمِ ْس ٌعَ ,وإِ ْطمدَ ى َقمشـرةَ,
َيم ْق َ
َو َصمال َ
َث َقمشـر َةَ ,و ِطم ْز ُب اعم ُ َػص ِؾ َو ْطمدَ ُه»( ,)4وذم ؾمـده ضعػً :مضعػ اسمـ
يعغم اًمطائػل.
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)1135ومسؾؿ سمرىمؿ (.)773
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)5054ومسؾؿ سمرىمؿ (.)1159
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)747
( )2رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)16166وأبقداود سمرىمؿ (.)1393
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واعمؼصقد سمـ «صمالث» أي :أول صمالث ؾمقر ذم أول يقم ,صمؿ اخلؿس اًمتل
شمؾقفا ذم اًمققم اًمثاين ,وهؽذا طمتك خيتؿقا اًمؼرآن سملؾمبقع ,هؽذا يمان اًمرقمقؾ
إول مع أقمظؿ اًمذيمر وهق :اًمؼرآن ,وطمذا طمذوهؿ مـ شمبعفؿ مـ اًمسؾػ:
ٕهنؿ شمرسمقا قمغم هنج مدرؾمتفؿ ,ومؼؾام شمؼرأ ذم شمرمجة أطمدهؿ إٓ ودمد أنف يمان
خيتؿ ذم يمذا ويمذا ,ومعظؿ هدْ هيؿ اًمتسبقع ,أي خيتؿقن يمؾ أؾمبقع.
وقمـ محاد سمـ زيد :قمـ قمطاء سمـ اًمسائب ,أن أبا قمبد اًمرمحـ ىمال« :أظمذكا
اًمؼرآن قمـ ىمقم أظمؼموكا أهنؿ يماكقا إذا شمعؾؿقا قمشـر آيات ,مل جياوزوهـ إمم
اًمعشـر إظمر طمتك يعؾؿقا ما ومقفـ ,ومؽـا كتعؾؿ اًمؼرآن ,واًمعؿؾ سمف ,وؾمـػمث
اًمؼرآن سمعدكا ىمقم يشـرسمقكف ؿمـرب احاء ٓ جياوز شمراىمقفؿ»(.)1
 -انزِّكش ف ّٛدٛاج نهقهٕب.

يمثػم مـا ٓؾمـقام ذم هذه إزمان ,ويمثرة آكشغال يشؽق صدأ ىمؾبف
وهمػؾتف ،وطمقاة اًمؼؾب شمؽقن ه
سماًمذيمر ,ومػل صحقح اًمبخاري مـ طمديث
اًمـبل ﷺَ « :م َث ُؾ اًم ِذي َي ْذيم ُُر َرسم ُف َواًم ِذي َٓ َي ْذيم ُُر
أيب مقؾمـك ﭬ ىمال :ىمال ُّ
ت» ,وذم ًمػظ مسؾؿ ىمال اًمـبل ﷺ« :م َث ُؾ ا ًْمبق ِ
احلل وا ْ َعمق ِ
ت اًم ِذي
َْ
َرسم ُف َم َث ُؾ ْ َ ه َ ه
َ
ُّ
احلل وا ْ َعمق ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت»(. )2
اّلل ومقفَ ،م َث ُؾ ْ َ ه َ ه
اّلل ومقفَ ،وا ًْم َب ْقت اًمذي َٓ ُي ْذيم َُر ّ ُ
ُي ْذيم َُر ّ ُ
( )1اكظر :ؾمـػم أقمالم اًمـبالء(.)269 /4
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6407ومسؾؿ سمرىمؿ (.)779
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ىمال اسمـ اًمؼقؿ  $ذم يمتاسمف مدارج اًمساًمؽلم ذم ومصؾ (مـزًمة اًمذيمر):
«ومـ مـازل إياك كعبد وإياك كستعلم مـزًمة :ه
اًمذيمر ,وهل مـزًمة اًمؼقم
دائام يؽمددون,
اًمؽؼمى ،اًمتل مـفا يتزودون ،وومقفا يتجرون ،وإًمقفا ً
ه
واًمذيمر مـشقر اًمقٓية ،اًمذي مـ أقمطقف اشمصؾ ،ومـ مـعف قمزل ،وهق
ىمبقرا ،وقمامرة
ىمقت ىمؾقب اًمؼقم ،اًمذي متك ومارىمفا صارت إضمساد هلا ً
سمقرا ,...وهق ضمالء اًمؼؾقب و
ديارهؿ اًمتل إذا شمعطؾت قمـف صارت ً

صؼاهلا ودواؤها إذا همشـقفا اقمتالهلا ،ويمؾام ازداد اًمذايمر ذم ذيمره اؾمتغرا ًىما

ازداد اعمذيمقر حمب ًة إمم ًمؼائف واؿمتقا ًىما ,...وهق سماب اهلل إقمظؿ اعمػتقح
سمقـف وسملم قمبده ،ما مل يغؾؼف اًمعبد سمغػؾتف» أ.ـه(.)1
وذيمر اسمـ اًمؼقؿ  $ذم يمتاسمف اًمقاسمؾ اًمصـقب ,أيمثر مـ مائة ومائدة
ه
ًمؾذيمرُ ,يسـ اًمرضمقع إًمقفا ,ومػقفا ما يستـفض اهل ِ َؿؿ ًمؾؿحاومظة قمغم هذه
اًمعبادة اًمعظقؿة ,وقمرض ومقفا كامذج مـ اًمذايمريـ ٓؾمـقام ؿمـقخف ؿمـقخ
اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة .)2($
 -دس اهلل  ۵ػهٗ رِكْشِ ف ٙيٕاضغ ػذٚذج ,يُٓا:

اهلل  ۵قمبادهٕ :ن يؽثروا مـ ه
اًمذيمر ,ومؼال شمعامم( :ﯺ
 )1طمث ُ

ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ) [إطمزاب.]42-41:
( )1مدارج اًمساًمؽلم (.)423/2
( )4اكظر :اًمقاسمؾ اًمصـقب (ص.)94
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 )2ووقمد اهلل شمعامم اًمذايمريـ واًمذايمرات ,سماعمغػرة ,وقمظقؿ إضمر
واًمثقاب ,ومؼال شمعامم( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﯠ) [إطمزاب .] 35 :
 )3وطمذركا اهلل  ۵مـ صػات اعمـاومؼلم ,اًمتل مـفا ىمؾة ذيمر اهلل شمعامم
واهلل اعمستعان ,ومؼال شمعامم( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ) [اًمـهساء.]142:
 )4وطمذركا اهلل  ۵مـ آكشغال سمإمقال ,وإوٓد قمـ ذيمره ضمؾ
وقمال ,ومؼال شمعامم( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [ اعمـاومؼقن.]9 :
 )5وشملمؾ معل هذا اًمػضؾ اًمعظقؿ ,واًمشـرف اًمرومقع ,ىمال اهلل شمعامم:
(ﯩ ﯪ) ,وىمال ذم احلديث اًمؼدؾمـلَ « :أنَا ِقمـْدَ َفم هـ َقم ْب ِدي ِيبَ ,و َأنَا
َم َع ُف إِ َذا َذيم ََر ِينَ ,وم ِن ْن َذيم ََر ِين ِذم َك ْػ ِس ِفَ ,ذيم َْر ُشم ُف ِذم َك ْػسـلَ ,وإِ ْن َذيم ََر ِين ِذم َم َ ٍ
إل,
إل َظم ْ ٍ
َذيم َْر ُشم ُف ِذم َم َ ٍ
ػم ِمـْ ُف ْؿ»(.)1
 )6وامتدح اهلل شمعامم أوًمقا اًمعؼقل مـ اعمممـلم سملهنؿ يذيمروكف قمغم
يمؾ طمال ,ومؼال شمعامم( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)7405ومسؾؿ سمرىمؿ ( .)2675مـ طمديث أيب هريرة ﭬ.
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ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩ ﮪ) [آل قمؿران.]191-190:
وذم ؾمـتف ﷺ -اًمذي يمان ظمؾؼف اًمؼرآن -ما ُيػسـر ًمـا مـ ومعؾف هذه
أية ,ومؽان ه
اًمذيمر مالز ًما ًمف قمغم يمؾ أوىماشمف ,وأطمقاًمف ,شمؼقل قمائشة ڤ

يمام ذم صحقح مسؾؿ« :يم َ
َان اًمـبِ ُّل ﷺ َي ْذيم ُُر اهلل َقم َغم يم هُؾ َأ ْطم َقاكِ ِف»(.)1

وًمؽ أن شمتصقر -أظمل اعمسؾؿ -يمؾ أطمقاكف ,ويمقػ هل يمؾ أو سمعض
بل ﷺ؟.
أطمقاكـا ,وٓ أىمقل سمؿامصمؾتفا وًمؽـ سمؿؼارسمتفا ٕطمقان اًمـ ّ
ومفؾ كحـ ذم سمعض أوىماشمـا مـ اًمذايمريـ؟!
وإقمجب مـ ذًمؽ أن اإلمام مسؾؿ روى ًمـا ذم صحقحف ,يمقػ
يؽقن ذيمره ﷺ طمتك ذم طمال اكشغاًمف وم َعـ إَ َهم هر ا ْعم ُ َز ِين ﭬ َأن رؾمقل اهلل
ِ
ﷺ َىم َال« :إِك ُف ًَم ُق َغ ُ
اّلل ِذم ا ًْم َق ْق ِمِ ،ما َئ َة َمر ٍة»(.)2
ان َقم َغم َىم ْؾبِلَ ,وإِ هين َٕ ْؾم َت ْغػ ُر ّ َ
ىمال اًمـقوي « :$واعمراد هـا ما يتغشـك اًمؼؾب ،ىمال اًمؼاضـل :ىمقؾ:
اعمراد اًمػؽمات واًمغػالت قمـ ه
اًمذيمر اًمذي يمان ؿملنف اًمدوام قمؾقف ،ومنذا ومؽم
مهف سمسبب أ ّمتف,
قمـف ,أو همػؾ قمَدّ ذًمؽ ذك ًبا ,واؾمتغػر مـف ،ىمال :وىمقؾ :هق ّ
وما اـمؾع قمؾقف مـ أطمقاهلا سمعده ومقستغػر هلؿ ،وىمقؾ :ؾمببف اؿمتغاًمف سماًمـظر
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)373
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2702
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ذم مصاًمح أمتف ,وأمقرهؿ ,وحمارسمة اًمعدو ,ومداراشمف ,وشملخقػ اعممًمػة,
وكحق ذًمؽ ،ومقشتغؾ سمذًمؽ مـ قمظقؿ مؼامف ,ومػماه ذك ًبا سماًمـسبة إمم قمظقؿ
مـزًمتف ,...وىمد ىمال اعمحاؿمـل :ظمقف إنبقاء ,واعمالئؽة ظمقف إقمظام,
وإن يماكقا آمـلم قمذاب اهلل شمعامم»(.)1
 -انزِّكش َٕػاٌ :يطهَقٔ ,يقَّٛذ.

ويـبغل أن ُيرص اًمعبد قمغم أن يذيمر اهلل شمعامم سمؼؾبف ,وًمساكف ومنن هذا
أيمؿؾ إطمقال ٓ ,سمؾساكف ومؼط ,ومؿـ اًمـاس َم ْـ ٓ يستشعر ما يؼقًمف مـ
أذيمارٕ :نف ذم أذيماره ٓ يتحرك إٓ ًمساكف ,وًمق حترك اًمؼؾب ,وشمدسمر ًمزاد
اإليامن ,ورق اًمؼؾب.
أجضا :أهيا إخ اعمبارك :أن ه
اًمذيمر مـ طمقث مقضعف قمغم
واقمؾؿ ً
كققملم :ذيمر مؼقد ,وذيمر مطؾؼ.
وماعمؼقد هق :ما ُىم هقد سمؿؽان  ,أو وىمت ,أو طمال.
واعمطؾؼ هق :ما مل ُيعلم سمشـلء مـ ذًمؽ ,وإكام ذم ؾمائر اًمققم.
وملذيمار ما سمعد اًمصؾقات ,أو ه
اًمذيمر اًمذي يؽقن سمعد إذان ,ويمذا يمؾ
بل ﷺ ذم مؽان ,أو وىمت معلم ,ومنكف ُيؼدم قمغم ؾمائر ه
اًمذيمر
ذيمر ىماًمف اًمـ ُّ
بل ﷺ ومقػعؾ يمػعؾف ﷺ ومؾق ؾمؾؿ
اعمطؾؼٕ :نف هبذا ُيصؾ قمغم اشمباع اًمـ ّ
( )1ؿمـرح اًمـقوي عمسؾؿ  ,طمديث ( ,)2702سماب :اؾمتحباب آؾمتغػار ,وآؾمتؽثار مـف.
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مـ صالشمف اعمػروضة ,ومنن إومضؾ ذم طم هؼف أن يليت سملذيمار ما سمعد اًمصالة,
ً
وماضال يمؼراءة اًمؼرآنٕ :نف هؽذا ومعؾ
وٓ يليت سمغػمه مـ إذيمار وًمق يمان
بل ﷺ ,واخلػم َتام اخلػم ذم اًمتلؾمـل سمف ﷺ.
اًمـ ُّ
 -تانزِّكش ٚكٌٕ انؼثذ يٍ انضاتق.ٍٛ

احلديث قمـ ه
اًمذيمر و ومقائده يطقل ,وًمؽـ يـبغل ًمؾؿسؾؿ أٓ يؽقن
ممـ ىمؾ ذيمره ًمرسمف ,ويبادر ًمؾحػاظ قمغم شمؾؽ اًمـقائؾ اًمعظقؿة ,واًمػضائؾ
اجلسـقؿة اًمتل شمؽقن ذم ه
اًمذيمر ,وُياول ؿمـق ًئا ومشـقئا شمعقيد كػسف قمغم هذه
بل
اًمعبادة ,ه
ومقعقد كػسف اًمتل ًمطاحا كػفت مـ اًمطاقمة ,ومقلظمذ مـ ُؾمـة اًمـ ّ
ﷺ كق ًقما ,وُياومظ قمؾقف مدة طمتك إذا اؾمتؿؽـ مـف وصار هذا ه
اًمذيمر مـ
قمؿؾف ذم يقمف وًمقؾتف ،محؾ كػسف ورومع شمقىمفا ,ومتاىمت ًمذيمر آظمر وهؽذا,
طمتك يؽقن مـ (اعم ُ َػ هرديـ) ,وهؿ :اًمذايمرون اهلل شمعامم يمث ًػما واًمذايمرات.
بل ﷺ ,يمام روى مسؾؿ ذم صحقحف
ومقؽقن مـ اًمذيـ ؾمبؼقا سمؼقل اًمـ ّ
قل ِ
قمـ أيب هريرة ﭬ ،ىمال :يم َ
ـػم ِذم َـم ِر ِيؼ َمؽ َةَ ,وم َؿر
َان َر ُؾم ُ ّ
اّلل ﷺ َيس ُ

ـػمواَ ,ه َـذا ُمجْدَ ُ
(مجْدَ ُ
انَ ,ؾم َب َؼ ا ْعم ُ َػ هر ُدو َن»
َقم َغم َضم َب ٍؾ ُي َؼ ُال ًَم ُف ُ
ان)َ ,وم َؼ َال« :ؾم ُ
ون َيا َر ُؾم َ
اّللِ؟ َىم َال« :اًمذايمِ ُر َ
َىما ًُمقاَ :و َما ا ْعم ُ َػ هر ُد َ
اّلل يمَث ِ ًػما ،
قل ّ
ون ّ َ
ات»(.)1
َواًمذايمِ َر ُ
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2676
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يمثػما واًمذايمرات,
ػردون قمرومفؿ اًمـ ّ
اعم ُ ه
بل ﷺ سماًمذايمريـ اهلل شمعامم ً
واعمػردون ذم اًمؾغة مـ :آكػراد ,ومؽلهنؿ اكػردوا قمـ همػمهؿ سمذيمر اهلل شمعامم
ه
ومؾؿ يصؾ إمم ما وصؾقا إًمقف يمثػم مـ أىمراهنؿ ,يمام ذيمر سمعض أهؾ اًمعؾؿ,
سمسا مـ ذًمؽ.
وىمبقح أن يؽقن اًمؼؾب ظماًم ًقا مـ ذيمر اهلل شمعامم ,واًمؾسان يا ً
بل ﷺ ًمرضمؾ ضماءه ىمال ًمف« :إِن ؿمـرائِ َع ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم َىمدْ
وىمد ىمال اًمـ ّ
ت َقم َؾقـَا َومباب َكتَؿس ُؽ سمِ ِف ضم ِ
ام ٌعَ ,ىم َالَ َٓ « :ي َز ُال ًم ِ َساك َ
ُؽ َر ْـم ًبا ِم ْـ
َيم ُث َر ْ
َ
ْ َ ٌ َ
ِذيم ِْر اّلل ِ .)1(»۵
ومقا أظمل اعمبارك ما ٓ يدرك يمؾف ٓ ُيؽمك يمؾف ,ومذيمر واطمد َتسؽ سمف
طمتك شمضؿ إًمقف همػمه ,وهؽذا ظمػم ًمؽ مـ أن يؿضـل قمؿرك ,ومل يزدد
قمؿؾؽ مـ هذه اًمعبادة اجلؾقؾة.
ٔ -يًا ٔسد ف ٙصَُُّح انَُّث ّٙﷺ يٍ إَٔاع انزكش كصٛش ,يُٓا يا ٚه:ٙ

اّلل
َ -1قم ْـ أيب هريرة ﭬ َأن رؾمقل ّ
اّلل ﷺ ىمالَ « :م ْـ َىم َال َٓ :إِ َ
هل إِٓ ّ ُ
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف ا ْعم ُ ْؾ ُؽ َو ًَم ُف ْ
َو ْطمدَ ُه َٓ ؿمـر َ
احلَ ْؿدُ َ ،و ُه َق َقم َغم يم هُؾ ؿمـل ٍء َىم ِد ٌيرِ ،ذم َي ْق ٍم،
َت ًَم ُف ِقمدْ َل َقمشـر ِر َىم ٍ
ابَ ,ويمُتِ َب ْت ًَم ُف ِما َئ ُة َطم َسـ ٍَةَ ,و ُحمِقَ ْت َقمـْ ُف
ِما َئ َة َمرةٍ ,يمَاك ْ
ان ،يقمف ذًم ِ َؽ ،طمتك يؿسـل ,و َمل ي ْل ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ِما َئ ُة ؾمـقئَ ٍةَ ,ويمَاك ْ
َ َْ
َت ًَم ُف طم ْر ًزا م َـ اًمشـق َط َ ْ َ ُ
َ ُْ
ان اّلل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َأ َطمدٌ َأ ْوم َض َؾ مما َضما َء سمِف إِٓ َأ َطمدٌ َقمؿ َؾ َأ ْيم َث َر م ْـ ذًم َؽَ ,و َم ْـ َىم َالُ :ؾمبْ َح َ ّ
( )1رواه أمحد سمرىمؿ ( ,)17680واًمؽممذي سمرىمؿ ( ,)3375وصححف إًمباين (صحقح
اجلامع .)1273/2
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َت ِم ْث َؾ َز َسم ِد ا ًْم َب ْح ِر»(.)1
َوسمِ َح ْؿ ِد ِهِ ،ذم َي ْق ٍم ِما َئ َة َمر ٍةُ ،طمط ْت َظم َطا َيا ُهَ ,و ًَم ْق يمَاك ْ
اّلل َو ْطمدَ ُه
بل ﷺَ « :م ْـ َىم َال َٓ :إِ َ
 -4وقمـ أيب أجقب ﭬ ىمال اًمـ ُّ
هل إِٓ ّ ُ
احلَ ْؿدُ َو ُه َق َقم َغم يم هُؾ ؿمـل ٍء َىم ِد ٌيرَ ،قمشـر ِم َر ٍ
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف ا ْعم ُ ْؾ ُؽ َو ًَم ُف ْ
َٓ ؿمـر َ
ار ،يمَا َن
يم ََؿ ْـ َأ ْقمت ََؼ َأ ْر َسم َع َة َأنْ ُػ ٍ
س ِم ْـ َو ًَم ِد إِ ْؾم َام ِقم َقؾ»(.)2

 -1وقمـ ؾمعد سمـ أيب وىماص ﭬ ىمال :يمُـا ِقمـْدَ رؾم ِ
اّللِ ﷺ ومؼال:
قل ّ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
« َأجَ ْع ِ
ػ َطم َسـَ ٍة؟» َوم َس َل َخ ُف َؾمائ ٌؾ م ْـ
ب ،يمُؾ َي ْق ٍمَ ،أ ْخ َ
ج ُز َأ َطمدُ يم ُْؿ َأ ْن َيؽْس َ
ِ
ٍ
ِ
قح ٍة،
ب َأ َطمدُ كَا َأ ْخ َ
ُضم َؾ َس ِائ ِفَ :يم ْق َ
ػ َطم َسـَة؟ َىم َالُ « :ي َس هب ُح ما َئ َة شم َْسبِ َ
ػ َيؽْس ُ
ٍ
ػ َظمطِقئَ ٍة»(.)3
ُي ُّط َقمـْ ُف َأ ْخ ُ
َب ًَم ُف َأ ْخ ُ
َوم ُق ْؽت ُ
ػ َطم َسـَةَ .أ ْو ُ َ

ان اّلل ِ
 -2قمـ أيب هريرة ﭬ أن رؾمقل اهلل ﷺ ىمالَ « :م ْـ َىم َال ُؾم ْب َح َ ّ
ت قمـف َظم َطا َيا ُهَ ,و ْ
َت ِم ْث َؾ َز َسم ِد
إن يمَاك ْ
َوسمِ َح ْؿ ِد ِه ِذم َي ْق ٍمِ ،ما َئ َة َمر ٍةُ ،طمط ْ
ا ًْم َب ْح ِر»( ,)4وذم رواية قمـد مسؾؿَ « :م ْـ َىم َال ِطملمَ ُي ْصبِ ُح َو ِطملمَ ُي ْؿسـل:
ؾمبحا َن اّلل ِ وسمِحؿ ِد ِهِ ،ما َئ َة مر ٍةَ ،مل ي ْل ِ
ت َأ َطمدٌ َي ْق َم ا ًْم ِؼقَا َم ِة سمِ َل ْوم َض َؾ ِمما َضما َء سمِ ِف,
َْ
ُ ْ َ
َ
ّ َ َ ْ
إِٓ َأ َطمدٌ َىم َال ِم ْث َؾ َما َىم َال َأ ْو َزا َد َقم َؾقْ ِف»(.)5
وإطماديث ذم أنقاع ه
اًمذيمر وومضؾفا يمثػمة ,واًمذي شمؼدم هق مـ أؿمفر
( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)3293ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2691

( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6404ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2693
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2698
( )2رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6405ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2692
( )3رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2692
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وأصح ما ورد مـ ه
اًمذيمر مما ًمف ومضؾ ,وورد همػمه يمثػم ,ومعـ أيب مقؾمـك
ّ
اّللِ ﷺَ « :أَٓ َأ ُد ًُّم َؽ َقم َغم َيمـ ٍْز ِم ْـ ُيمـ ِ
إَ ْؿم َع ِري ﭬ ىمالَ :ىم َال ِزم َر ُؾم ُ
ُقز
قل ّ
ْ ِ
اّلل ِ»(.)1
اجلَـة؟» َوم ُؼ ْؾ ُتَ :سم َغمَ .وم َؼ َالُ « :ىمؾ َٓ َطم ْق َل َوَٓ ُىمق َة إِٓ سمِ ّ
اّللِ ﷺْ َٕ« :ن َأ ُىم َ
وقمـ أيب هريرة ﭬ ىمالَ :ىم َال َر ُؾم ُ
قلُ :ؾم ْب َح َ
ان
قل ّ
ِ
اّللَِ ,و ْ
ب إِ َزم ِمما َـم َؾ َع ْت َقم َؾقْ ِف
ْؼمَ ،أ َطم ُّ
ّ
اّللَ ,و ّ ُ
احلَ ْؿدُ ّّللَ ,وَٓ إِ ًَمـ َف إِٓ ّ ُ
اّلل َأيم َ ُ
اًمش ْؿ ُس»(.)2
أجضا هق مـ أنقاع ه
إهمر اعمُزين
اًمذيمر ,وشمؼدم طمديث
وآؾمتغػار ً
ه
ِ
بل ﷺ« :إِك ُف ًَم ُق َغ ُ
اّلل
ﭬ قمـد مسؾؿ ,وىمقل اًمـ ّ
ان َقم َغم َىم ْؾبِلَ ,وإِ هين َٕ ْؾم َت ْغػ ُر ّ َ
ِذم ا ًْم َق ْق ِم ِما َئ َة َمر ٍة»(.)3
وهذا ومعؾف ﷺ ,وىمد طمث قمغم آؾمتغػار مـ ىمقًمف ,يمام ذم صحقح
قل ِ
ُقسمقا
مسؾؿ قمـ
إهمر ﭬ ً
اّلل ﷺ« :يا ُّأهيَا اًمـ ُ
أجضا ىمالَ :ىم َال َر ُؾم ُ ّ
ه
اس شم ُ
إِ َمم ِ
ُقب ِذم ا ًْمقَ ْق ِم إِ ًَمقْ ِف ِما َئ َة َمر ٍة»(.)4
اّللَ ,وم ِن هين َأت ُ
ّ

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)4202ومسؾؿ سمرىمؿ (.)2704
( )4رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2695
( )1رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2702
( )2رواه مسؾؿ سمرىمؿ (.)2702
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رؾمقل اّللِ
ؾمؿعت
وقمـد اًمبخاري مـ طمديث أيب هريرة ﭬ ىمال:
ُ
َ ّ
ِ
ِ
ُقب إِ ًَمقْ ِف ِذم ا ًْمقَ ْق ِم َأ ْيم َث َر ِم ْـ َؾم ْب ِعلمَ
اّلل َو َأت ُ
ﷺ يؼقلَ « :واّلل إِ هين ََٕ ْؾم َت ْغػ ُر َ
َمر ًة»( ,)1ومقـبغل ًمؾعبد أٓ يغػؾ قمـ آؾمتغػار.
وأظمتؿ ُؾمـة ا ه
اًمسـَـ اًمققمقة -سمذيمر قمظقؿ ضماء ذم
ًمذيمر -ويمذا مجقع ُّ
اًمصحقحلم ,ظمتؿ سمف اًمبخاري صحقحف ,وظمتؿ سمف اسمـ طمجر يمتاسمف سمؾقغ
اعمرام ↓ ,وهق طمديث أيب هريرة ﭬ ىمالَ :ىم َال َر ُؾم ُ
اّللِ ﷺ:
قل ّ
ان ،طمبِقب َت ِ
َان ِذم ا ْعم ِ َقز ِ
انَ ،صم ِؼق َؾت ِ
َان َقم َغم اًم هؾس ِ
َان َظم ِػق َػت ِ
«يمَؾِؿت ِ
ان إِ َمم اًمر ْمح ِـ:
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َوسمِ َح ْؿدهُ ,ؾم ْب َح َ
ُؾم ْب َح َ
اّلل ا ًْم َعظق ِؿ»(.)2
ان ّ
ان ّ

انذًذ هلل انز٘ تُؼًرّ ذرى انصانذاخ

  

( )1رواه اًمبخاري سمرىمؿ (.)6307
( )4رواه اًمبخاري سمرىمؿ ( ,)6406ومسؾؿ سمرىمؿ (. 2694
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سـ صالة ريمعتلم سملم يمؾ أذان ,وإىمامة137 .............................. .
ُي ُّ
ؽره اًمـقم ىمبؾ اًمعشاء138 .................................. .
إمر اًمراسمع ُ :ي َ
ؾماسمعا :وىمت ِ
اًمعشـاء139 ................................................. .
ً
إمر إول ُ :يؽره احلديث ,واعمجاًمسة سمعدها139 ........................ .
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إمر اًمثاين :إومضؾ ذم صالة ِ
اًمعشاء أن شممظمر ,ما مل يؽـ ذم ذًمؽ مشؼة

قمغم احلمقملم 140 ........................................................
اًمـقم ,وومقف ِقمدة ُؾمـَـ143 ................................................. :
 /1إهمالق إبقاب قمـد اًمـقم143 ........................................ .
 /2إـمػاء اًمـار ىمبؾ اًمـقم143 ............................................. .
 /3اًمقضقء ىمبؾ اًمـقم145 ................................................ .
 /4كػض اًمػراش ىمبؾ آضطجاع قمؾقف146 ............................... .
 /5اًمـقم قمغم ه
اًمش هؼ إجؿـ147 ........................................... .
 /6وضع يده اًمقؿـك حتت اخلد إجؿـ147 ............................... .
 /7ىمراءة أذيمار اًمـقم147 ................................................. .
واًمسـة147 ....................................... .
ًمؾـقم أذيمار مـ اًمؽتاب ُّ
ُؾمـَـ ومقام يراه اًمـائؿ157 .................................................. .
مـ رأى رؤيا طمسـة ,ومنكف ُي َس ُّـ ًمف أن يػعؾ ما يكم158 ...................... .
مـ رأى رؤيا يؽرهفا ,ومنكف ُي َس ُّـ ًمف أن يػعؾ ما يكم 159 ......................
مـ اؾمتقؼظ سماًمؾقؾ ,ومنكف ُيس ُّـ أن يؼقل هذا اًمذيمر162 ...................... :
اًمسـَـ همػم اعمقىمقشمة165 ................................................... .
ُّ
ُؾمـَـ اًمطعام165 ......................................................... .
 /1اًمتسؿقة أول اًمطعام168 .............................................. .
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 /2إيمؾ مما يكم 171 ......................................................
 /3أظمذ اًمؾؼؿة اًمساىمطة ,وإماـمة ما هبا مـ أذى ,وأيمؾفا172 ............... .
ً /4معؼ إصاسمع173 .................................................... .
َ /5ؾم ْؾ ُت اًم َؼ ْص َعة173 ................................................... .
 /6إيمؾ سمثالث أصاسمع174 ............................................. .
 /7اًمتـػس ظمارج اإلكاء صمال ًصما175 ........................................ .
 /8محد اهلل شمعامم سمعد اًمطعام176 ......................................... .
 /9آضمتامع قمغم اًمطعام177 ............................................. .
 /10مدح اًمطعام إذا أقمجبف178 .......................................... .
 /11اًمدقماء ًمصاطمب اًمطعام179 ......................................... .
 /12اؾمتحباب أن يسؼل اًمشارب َمـ قمغم يؿقـف ىمبؾ يساره180 ............ .
 /13ؾماىمل اًمؼقم آظمرهؿ ؿمـر ًسما182 ....................................... .
 /14شمغطقة اإلكاء  ,وذيمر اؾمؿ اهلل شمعامم قمـد ىمدوم اًمؾقؾ182 ............... .
ومما ُهنل قمـف ذم هذا اًمباب [ :سماب اًمطعام ,واًمشـراب]188 ................. .
ُؾمـ ََـ ذم اًمسـالم ,واًمؾؼـاء ,واعمجاًمسة189 .................................. .
اًمسـة :إًمؼاء اًمسالم189 ........................................... .
 /1مـ ُّ
 /2اؾمتحباب شمؽرار اًمسالم صمال ًصما ,إن دقمت احلاضمة ًمذًمؽ191 ............. .
اًمسـة شمعؿقؿ اًمسالم قمغم مـ قمرومت ,ومـ مل شمعرف192 ............. .
 /3مـ ُّ
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اًمسـة سماسمتدائف193 ............. .
اًمسـة أن يؽقن اسمتداء اًمسالم ممـ ضماءت ُّ
ُّ /4
اًمصبقان194 .................................... .
اًمسـة اًمسالم قمغم ه
 /5مـ ُّ
اًمسـة اًمسالم قمـد دظمقل اًمبقت194 ............................... .
 /6مـ ُّ
ومائدة :حتصؾ مما ؾمبؼ أنف ُي َس ُّـ قمـد دظمقل اعمـزل صمالث ُؾمـَـ195 ........... .
اًمسـة ظمػض اًمصقت سماًمسالم ,إذا دظمؾ قمغم ىمقم ,وومقفؿ كائؿقن196 .
 /7مـ ُّ
اًمسـة شمبؾقغ اًمسالم196 ........................................... .
 /8مـ ُّ
اظمتُؾِػ ذم طمؽؿ شمبؾقغ اًمسالم197 ........................................ .
أجضا199 ................... .
 /9اًمسالم قمـد دظمقل اعمجؾس ,وقمـد مػارىمتف ً
 /10شم َُس ُّـ اعمصاومحة مع اًمسالم قمـد اًمؾؼقا199 ............................ .
اًمتبسؿ ,وـمالىمة اًمقضمف قمـد اًمؾؼاء200 .......................... .
ُ /11ي َس ُّـ ّ
 /12شم َُس ُّـ اًمؽؾؿة اًمطقبة ومفل صدىمة200 .................................. .
 /13اؾمتحباب ذيمر اهلل شمعامم ذم اعمجؾس201 ............................. .
ُ /14ي َس ُّـ ظمتؿ اعمجؾس سمـ ( :يمػارة اعمجؾس)203 ......................... .
ومما ُهنل قمـف ذم سماب [ :اًمسالم ,واًمؾؼقا ,واعمجاًمسة]203 ................... .
ُؾمـ ََـ ذم اًمؾباس ,واًمزيـة205 .............................................. .
اًمسـة اًمتقامـ ذم اًمتـ ُّعؾ205 ....................................... .
 /1مـ ُّ
احلؽؿة ذم اًمـفل قمـ اعمشـل سمـعؾ واطمدة؟206 ............................. .
اًمسـة اًمصالة سماًمـعال207 ............................................. .
مـ ُّ
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ِ
اًمسـة ًمبس اًمبقاض مـ اًمثقاب208 ................................ .
 /2مـ ُّ
اًمسـة اؾمتعامل اًم هطقب209 ......................................... .
 /3مـ ُّ
اًمتقؿـ قمـد شمرضمقؾ اًمش َعر219 ............................... .
اًمسـة ُّ
 /4مـ ُّ
ومما ُيـفك قمـف ذم هذا اًمباب222 ........................................... .
ُؾمـَـ ذم اًمعطاس ,واًمتثاؤب 223 ......................................... .
ُ /1ي َس ُّـ ًمؾعاـمس أن يؼقل« :احلؿد هلل»223 .............................. .
اًمسـة إذا مل ُيؿد اهلل شمعامم اًمعاـمس أنف ٓ ُيشؿت224 .................. .
ُّ /2
اًمسـة يمظؿ اًمػؿ قمـد اًمتثاؤب ,أو ر ُّده سماًمقد226 ..................... .
 /3مـ ُّ
إومضؾ ًمؾؿتثائب أٓ يرومع صقشمف سماًمتثاؤب227 ........................... .
ُؾمـَـ أظمرى يقمقة229 .................................................... .
ىمقل اًمذيمر اًمقارد قمـد دظمقل اخلالء ,واخلروج مـف229 .................... .
شمسـ يمتاسمة اًمقصـقة230 ................................................... .
ُّ
اًمسامطمة ,واًمؾلم ذم اًمبقع واًمشـراء231 .................................... .
صالة ريمعتلم سمعد يمؾ وضقء232 ........................................ .
اكتظار اًمصالة232 ....................................................... .
اًمسقاك234 ............................................................. .
 -7دمديد اًمقضقء ًمؽؾ صالة234 ........................................ .
 -8اًمدقماء235 .......................................................... .
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ومما ُيـفك قمـف ذم هذا اًمباب[ :سماب اًمدقماء ] 240 ............................
ومائدة :رسمام يسلل اًمبعض :ماذا أىمقل ذم دقمائل؟240 ........................ .
اإليمثار مـ ذيمر اهلل شمعامم241 ............................................ .
 يمقػ يمان اًمصحاسمة مع اًمؼرآن؟ 242 ..................................... هاًمذيمر ومقف طمقاة ًمؾؼؾقب244 ............................................ .
طمث اهلل  ۵قمغم ِذيمْره ذم مقاضع قمديدة245 ............................. .
اًمذيمر كققمان :مطؾؼ ,ومؼقد248 ......................................... .
ه
سماًمذيمر يؽقن اًمعبد مـ اًمساسمؼلم249 ..................................... .
ومفرس اعمحتقيات 255 ....................................................
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